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PRAEFATIO. 
——————— 

In annotatione critica alterius Polybii editionis, cuius volumina tria priora nihil aliud esse volumus nisi supplementa editionis Hultschianae, codicum com- pendiis utimur his: 
À Vaticanus 194 saeculi XI. ab Hultschio collatus, quo continentur quinque libri priores. Est omnium Po- lybii codicum longe praestantissimus ac fide dignissi- mus. 

A! prima manus, 
A* secunda manus, quae et libro archetypo inspecto et coniciendo videtur verba tradita mutasse (v. B W! praef. II ὅ::. 16}; 
À' duae vel tres manus recentes (v. BW! praef, II 16— 22). 

K. codices recentes quinque priorum librorum vel omnes vel complures. 
Ex iis singuli sunt afferendi: 
B Britannicus 11728, olim Florentinus à Gronovio passim inspectus; descriptum eum esse anno 1417 € codice A demonstravit DW Griech. Stud. 7: H. Lipsius. Lipsiae 1894, 18 55. O Monacensis 157 saeculi XIV. Hune unum librum 

1902,5345ss.) a Vincentio Übsopoeo, cuius nomen patrium erat Heidneckey (v. Simonsfeldium 1. c. 541 Ji ad editionem Polybii prindpem (v. infra Ob) esse adhibitum primus perspexit Schweighaeuser 
» 2) 63/9409 
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IV PRAEFATIO. 

I, xxxivss; idem vir doctus eum codicem, quem 
dicere consuevit Bavaricum, excussit. 

D Monacensis 388 saeculi XIV., ut videtur, a Schweig- 
haeusero, qui eum appellat Augustanum, collatus. 

E Parisinus 1648 saeculi XV. extremi a Sehweig- 
haeusero, qui eum dicit Regium A, comparatus. 

X Opolitanus 25 saeculi XV. ἃ BW collatus (v.Fleck- 
eis. annal. 1898, 887 ss.). 

X? secunda manus, quae coniciendo studet verba 
tradita corrigere. 

Omnes hi codices recentes ex codice ἃ aut ex eius 
archetypo non sunt descripti, sed verisimillimum esse 
videtur ex eodem libro (4) continente aut Polybii 
libros XVIII priores integros aut libros quinque priores 
et excerpta antiqua, ex quo codex Urbinas (F) deductus 
est, alterum codicem plenum coniecturis (X) ex eoque 
libros recentes (CD EZ) ita fluxisse, ut liber Bavarieus 
(€) longe simillimus sit codici Ó, sed Augustanus (D) 
et Regius Α (E) et Cpolitanus (2) artiore quodam vinculo 
cohaereant cum Vaticano (A). Itaque quicquid in recen- 
tioribus illis libris ( CDE X) reperitur, non omne vide- 
tur esse eiusmodi, ut appareat esse excogitatum a cor- 
rectoribus, sed in propatulo est posse quidem redire 
bonas scripturas ad auctoritatem libri illius archetypi 
haud mali (v. BW* praef. II 29). 
F Urbinas 102 saecuh XI. vel XIL, quo continentur 

excerpta antiqua. Eum librum partim Hultschius ipse, 
partim Wilmanns et Hinekius in eius usum con- 
tulerunt. loannes Tscehiedelius meum in usum eum 
codicem inde a libro nono comparavit. 

Codex Urbinas ex ipso Vaticano (A) vel ex eius 
archetypo continente libros Polybii XVIII priores 
integros non videtur esse derivatus; sed ipse docui 
in praefatione alterius voluminis p. 52 55. Urbinatem 
redire ad librum quendam (4) continentem aut Po- 
lybi libros XVIII priores aut libros quinque priores 
et excerpta antiqua, qui ex eodem archetypo deductus 



PRAEFATIO. V 

esse videtur, e quo fluit codex Vaticanus A. (De 
ratione, quae inter Urbinatem et libros ER intercedat 
v. eà quae supra exposui). 
F! prima manus, 
F? secunda manus, quae et ipso archetypo iterum 

inspecto et coniecturis emendat (v. BW?! praef. 
81755) 

F? tertia manus, quae coniciendo verba depravata 
studet sanare. 

F' recentes manus correctorum coniecturis emendan- 
tium. 

8 codices recentes excerptorum antiquorum a Schweig- 
haeusero collati vel omnes vel complures. 

Ex 115 singul sunt afferendi: 
D Monacensis 388, Sehweighaeuseri Augustanus. 

Est inter libros recentes longe vetustissimus et emenda- 
tissimus, derivatus, nisi fallor, ex codice archetypo 
(X) librorum recentium (v. p. IV). 

D" manus antiqua, quae in margine Augustani verba 
depravata et ex altero codice perbono et coniec- 
tura studet emendare (v. B W! praef. Π 58 ss.). 

G Mediceus (v. Sehweighaeuserum IL, viis VI 304). 
H Regius D (v. eundem II, ix« VI 305). 
K Regius E (v. eundem II, xurs VI 305). 
L Oxoniensis (v. eundem II, x). 

Hi omnes codices GHKL ἃ Scehweighaeusero collati 
videntur ex libro quodam recentiore (37) derivato ex eo- 
dem archetypo, e quo fluxit Urbinas, ducti esse (v. BW! 
praef. II 58). 

Praeterea nonnullis locis verba sunt facienda de 
codieibus Regiis F et G, Vesontino, Tubingensi, quos: 
omnes a Schweighaeusero (v. eundem II, xs«) excussos 
ad unum redire archetypum verisimile est (v. BW? 
praef. IT, 58). 
M Vaticanus 73 palimpsestus saeculi X/XL, quo excerpta 

περὶ γνωμῶν continentur, a Maio inde a VI. libro 
(v. infra sub Ma), ab Heysio inde ab initio (v. infra 



VI PRAEFATIO. 

sub Hey) editus, meum in usum comparatus a Boisse- 
vainio (v. infra sub Bo). Cf. BW? praef. IV 10 5. 
Peirescianus, nune Turonensis 980, membranaceus 
saeculi XL, cui insunt excerpta περὶ ἀρετῆς καὶ κα- 
κίας, a Valesio (v. infra sub Va) inde a VI. libro 
editus, in usum Hultschii a Wollenbergio cum editione 
Didotiana collatus; ipse eum anno 1893 comparavi. 

Cf. BW?! praef. IV 18 85. | 
Scorialensis I, $2, 11 saeculi XVI, in quo eclogae 

περὶ ἐπιβουλῶν servatae sunt, et a Carolo Muellero 
et a Federo excussus. 
Parisinus suppl. Gr. 607, cuius media pars, qua 
excerpta περὶ στρατηγημάτων continentur, X. saeculo 
videtur esse exarata. Wescher eum contulit (v. ad 
21. 2 Lh 
codices, quibus excerpta insunt περὶ πρέσβεων ἐϑνῶν 
πρὸς Ῥωμαίους (v. BW! praef. IV 35ss.), a de Boorio 
(exc. de leg. vol. IL, Berol. 1903) collati vel omnes 
vel complures (v. BW! praef. IV 25 ann. 2). 
Ex iis singuli sunt afferendi: 
X Ambrosianus N 135 sup. chartaceus, manu Dai- 

marii exaratus et 24/VIII 1574 finitus, meum in 
usum inde a libro XX. a Domenico Bassio collatus. 
Ex eo derivati sunt ceterl codices: 

U* Vaticanus 1418 chartaceus, alia ac Darmarii manu 
XVI. saeculo scriptus et cod. Neapolitanus III B 15 
chartaceus eadem manu XVI. saeculo scriptus. 
Eos adhibuit Fulvius Ursinus; meum in usum 
Graevenus inde a libro XX. contulit Vaticanum, 
Martinius Neapolitanum. 

O Monacensis 185 chartaceus, manu Darmari XVI. 
saeculo scriptus, a Scehweighaeusero, EHultschio, 
de Boorio collatus. 

codices, quibus excerpta Constantiniana continentur 
περὶ πρέσβεων Ῥωμαίων πρὸς ἐϑνικούς (cf. BW 'praef.IV 
cap. I), a de Boorio (exe. de leg. vol. I., Berol. 1903) coi- 
lati vel omnes vel complures (v. B W !praef. IV 25 ann.2). 



PRAEFATIO. VII 

Ex 115 singuli sunt afferendi: 
V Seorialensis R III 14 chartaceus, Darmarii manu 

exaratus et 27/VI 1574 τ 
W Bruxellensis 11301/16 chartaceus, alia ac Bas: 

mari mauu XVI. saeculo. exaratus (v. Charles 
Ilustice, Le codex Schottanus cet. Gand 1896, 9 s.). 
Est alter codex Schotti, de quo exposuimus in 
praef. IV. 5ss. Meum in usum hunc inde a 
libro XX. contulit Carolus Iustice. 

N Monacensis 261 chartaceus, Darmarii manu XVI. 
saeculo scriptus. Hune primus contulit Hultschius, 
deinde de Boorius. ; 

U Vaticanus 1418 chartaceus, alia ac Darmari 
manu XVI. saeculo scriptus. Hunc adhibuit Ful- 
vius Ursinus, meum in usum inde a libro XXI. 
contulit Fridericus Spiro. 

Quotiescunque litterae codicis supra est additum 
s, velut U*, testimonium non est certum, sed ex silen- 
tio, ut dicunt, derivatum. 

$i htterae codicis supra adiectum est m, velut U^", 

in margine codicis scripturam inveniri significatur. Cum 
codicis nota vel aliud quoddam compendium uncis lu- 
natis est inclusa, velut αἰτιον W (N), scriptura huius 
libri vel editionis est quidem eadem atque codicis antea 
citati, sed aut de rebus orthographicis aut de loco, quo 
sit exaratum vocabulum, consensus non est. 

Uncis quadratis spuria includimus, lunatis addita 
coniecturis. 

| nota post scripturam addita significat versum ex- 
euntem, ante scripturam adiectà versum 1η- 
euntem. 

.* significat in contextu locum corruptum, in anno- 

tatione singulas litteras erasas. 
* * * significat in contextu lacunam. 

. Significat spatium unius litterae in lacuna.!) 

τς 1) In scripturis codicis M allatis puncta significant litte- 
ras singulas, quae obscuratae dispici non possunt; si vero in 



VII PRAEFATIO. 

Praeterea in annotatione critica, in qua praeter 

cetera praecipue id agimus, ut non solum eos nomi- 
natim afferamus, qui quandam coniecturam primi pro- 
posuerunt, sed etiam eorum editorum addamus nomina, 
qui quandam emendationem primi in contextum rece- 
perunt, adhibemus compendia!) haee: 

Ob. Polybii historiarum libri quinque opera Vincentii 
Obsopoei in lucem editi. Haganoae 1530. (Numeri 
Arabiei additi significant folia) ^ De fonte huius 
editionis principis v. sub C p. III. 

Je emendationes viri cuiusdam docti, quae servatae 
sunt in codice Parisino 1649 (est Schweighaeuseri 
Regius B) descripto ex Obsopoei editione (v. 
Sehweighaeuserum I, ris). 

Re* emendationes, quae exstant in Regio C, libro 

lectionibus eiusdem codicis allatis puncta infra litteras 
singulas sunt posita, volumus intellegi eas certe discerni 
nunc non posse. 

1) Compendia secundum temporum rationem ita ordi- 
nata sunt, ut ex singulis annotationibus criticis luculenter 
appareat, quae inde ab Obsopoeo usque ad haec tempora 
viri docti proposuerint digna memoratu editoresque in con- 
textum receperint. Quod igitur, ut exemplum afferam, ad 
31,1, 3 adicimus ᾿ παρωξυκέναι Y, παρωξυγκέναν vulgo post 
Hei 118 Sch, sed cf. ἀπεκτακότες 11,18, 10, ἐβεβραδύκει 
Luc. symp. 20, ἀποτετράχυκεν Dion. Hal de comp. verbb. 
p. 155, 11^, intellegi volumus παρωξυκέναι codicum repeti 
in editionibus Ursini, Casauboni, Gronovii, Ernesti, σπαρ- 
ὠξυγκέναι immerito mutatum a Reiskio irrepsisse in editio- 
nes Schweighaeuserianam, Didotianam, Bekkerianam, Din- 
dorfianam, Hultschianam, denique a nobis comparantibus 
formas similimas, quas citamus, restitutam esss codicum 
scripturam παρωξυκέναι. Praeterea addendum esse videtur 
voculam vowlgo a nobis in annotatione critica haud raro afferri, 
quae quomodo sit accipienda, ex ceteris verbis appositis 
intellegi potest. Velut quod infra adicimus vol. IV p. 136, 18 
“μακεδονίας (Y) ante Rei 618 Sch, μακεδόνας Ur vulgo", 
patet μακεδόνας inde ab Ursino in editionibus Casauboni, 
Gronovii, Ernesti inveniri, Schweighaeuserum vero astipu- 
latum Heiskii emendationi, quam codicum consensu com- 
probari nunc in propatulo est, Μακεδονίας revocasse. 
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PRAEFATIO. IX 

codiei Parisino 1649 simillimo, cuius prior pars 
Parisis, posterior Oxoniae servatur. 
Polybiu Megalopolitani Historiarum libri quinque 
priores — item epitome sequentium librorum usque 
ad XVII. Basileae per Ioannem Hervagium 1549. 
(Numeri Arabici additi significant paginas). Praeter 
editionem principem ab Hervagio adhibitum esse 
codicem D docuit Sehweighaeuser I, ΧΥῚ 885. 
Ex hnbris Polybu Megalopolitani selecta de lega- 
tionibus .... Ex bibliotheca Fulvi Ursini Ant- 
verpiae 1582. (Numeri Romani additi excerptorum 
numeros, numeri Árabici adiecti paginas significant; 
numeri Arabici coniuncti cum litteris ὦ vel b refe- 
rendi sunt ad eius emendationes in Polybium, quas 
in altera sui libri parte p. 149 — 182 binis colum- 
nis distinctas proposuit. Ur not. adiectis numeris 
Arabicis significat Ursini notas in Polybium). 
Cf. BW! praef. IV 4s. 
Polybu... historiarum libri qui supersunt. Isaacus 
Casaubonus emendavit. Parisiis 1609. Numeri 

. Arabici additi ον, significant). Cf. B W! praef. 

Va 

IV 5ss. 
Polybnu ... excerpta ex collectaneis Constantini 
Augusti Porphyrogenetae Henricus Valesius 
edidit cet. Parisiis 1634. (Numeri Arabici additi 
Significant paginas; Va ann. adiectis numeris Ara- 
bicis spectat ad Valesi annotationes in collectanea 
Constantini Porphyrogenetae cet. editioni affixas). 
Cf. BW? praef. IV 18 85. 

Gro Polybiu... historiarum libri. Iacobus Gronovius 

Gyro? 

recensuit. Amstelodami 1670. 
Gronoviiannotationes margini editionis ascriptae, 
quas a Davide Ruhnkenio ex bibliotheca publica 
universitatis Lugdunensis Batavae Schweighaeuser 
(v. vol. I, XXIIIss.) accepit et ad suam adhibuit 
editionem. 

Ernestus Polybii ... Historiarum quae supersunt cet. 



7.2, 

PRAEFATIO. 

Praefationem et glossarium Polybianum. adiunxit. 
lo. Augustus Ernesti. Lipsiae 1763/4. 

i. loannis Iaeobi Reiske animadversionum ad Grae- 

cos auctores vol. IV., quo Polybii reliquiae per- 
tractantur. Lipsiae 1763. (Numeri Arabici additi 
significant paginas). 
Polybii Megalopolitani historiarum quidquid super- 
est. Recensuit ... lohannes Sehwei ghaeuser. 
Lipsiae 1189. 1795. 
Scriptorum veterum nova collectio e Vadicanis codi- 
cibus edita ab Angelo Maio. Tomus II.Romae 1827. 
Polybii historiarum excerpta Vaticana in titulo de 

. Sententiis recensuit Iacobus G eel. Lugd. Batav.1829. 
Polybii et Appiani historiarum. excerpta Vaticana 

. recognita ab Iohanne Friderico Lucht.  Al- 
tonae 1830. 

Didotiana Πολυβίου καὶ ᾿Ἁππιανοῦ τὰ cof Poly- 

Ben 

Be 

Di. 

bii et Appiani quae supersunt cet. Paris. editore 
Ambrosio Firmin Didot 1839. 
De hiatu in oratoribus Atticis et historicis Graecis 

. disputavit G. E. Benseler. Fribergae 1841. 
Polybius ex recognitione Immanuelis Bekkeri. 
Berolii 1844. 

Polybn historiarum excerpta gnomica in τ γος 
sto Vaticano LXXIII. Ang. Maii curis resignata re- 
tractavit Theodorus Heyse. Berolini 1846. τὴ 
Polybiana scripsit 8. A. Naber Mnemos. VI (1857). 
(Numeri Arabici additi paginas significant). 
Kritische Untersuchungen 4iber die Quellen der vier- 
ten und fünften Dekade des Lus von. Heinrich 
Nissen. Berolini 1863. εν Arabici additi 

᾿ς significant. paginas). 
Polybii historia. Edidit Lindovieus Din d or d 1us. 
e 1866.. Volumen III. d 1867,IV.1868. 

1) Nonnulla Hoysius retractavit in Zimmermanni anna- 
libus (Zeitschr. f. d. Alt.- Wiss. 1847, 321). 
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PRAEFATIO. XI 

(Si adiecti sunt numeri Romani cum Arabicis con- 
iuncti, velut I 66, praefationes voluminum singu- 
lorum significantur). 
De Polybu libroum XXX—XXXIII fragmentis 
ordine colloeandis. Diss. inaug. quam scripsit Au- 
gustus Metzung. Marburg. Catt. 1871. 
Polybii historiae. Edidit Fridericus Hultschius. 
Berolini. Volumen I?. prodiit 1888, II?. 1892, 
IIL 1870, IV. 1872. Hw! spectat ad editionem 
priorem, Hw? ad posteriorem. (Si adiectum est 
qu. 1. vel qu. IL, intelleguntur quaestiones Poly- 
bianae Programm des Gapmmnasiums zu Zwickau 1859 
vel Quaestiones Polybianae Programm des Gmna- 
siwms der Kreuzschule zu Dresden. 1869). 
De Polybu olympiadum ratione et oeconomia. 
Diss. inaug. Viadrin. quam scripsit Hermannus 
Steigemann. Suidnieiae 1885. (Numeri Arabici 
additi paginas significant). 
E.Z2. Die erzühlenden Zeitformen bei Polybios von 
Friedrich Hultsch (Abh. d. Kón. Sdüchs. Gesellsch. 
d. Wissensch XIII (1891), 1—210, XIII (1892), 
347—467, XIV (1893), 1— 100). 
ea quae ex codice Vaticano M descripsit et me- 
cum anno 1902 communicavit Ursulus Philippus 
Boissevainius. 
editoris conieeturae. (Si adieeti sunt numeri 
Romani eum Arabicis coniuncti, velut I 66, IV 

cap. IV, paginae vel capita praefationum vel primi 
. vel secundi vel quarti tomi intelleguntur; BW' 

BW 
spectat ad editionem priorem, B W? ad posteriorem). 
Beitr.: Beitrüge zw Polybios von Theodor Dütiner- 
Wobst.  Jahresber. der Kreuzschule zw Dresden 
1901. (Numeri Arabici additi paginas significant). 
Ceterum usi sumus Athenaei editione Kaibeliana, 

Diodori Vogel Dindorfiana, Suidae Bernhardyana. 



ANNOTATIO CRITICA. 

Lib. I. 

2.3 (c. 1,5) οὐχ ΑΜ ΒΥ vulgo ante Hw, ἐν ovy M secun- 
dum Hey, Hu. ibid. ὅλως M secundum Hey, 04ow6 agnovit. 
Bo. 8(c.9,1) δ᾽ sovqv vel δ᾽ εστιν M, δ᾽ ἔστι τι vel δ᾽ ἔτ᾽ 
ἐστὶ legerat Hey. ibid. τὸ A?R, τι ΑἿΜ, τί F*. 9 (6. 2, 1) 
οὕτως A(M)E', οὕτω R5 vulgo ante Hw. 

ὦ, 1 (6. 2, 6) ἰσχνῶς non est mutandum, etsi Polybius hoe 
vocabulo non utitur alio historiarum loco, quoniam in duobus 
prioribus libris eius scriptoris haud paucae occurrunt locu- 
tiones (v. ad 3,12. 4,6. 8. 16. 19,30. 29,22. 90, 81. 127, 11). 
quas Polybius alibi adhibere dubitat. 38s. (c. 2, 185.) αὑτοῖς 
(ἀναμφισβήτηγτον μὲν τοῖς (νῦν ὑπάρχου)σιν, ἀνυπέ(ρβλητον δ᾽ 
ἴσως καὶ) τοῖς ἐπιγι(νομένοις τὴν) ἀρχὴν κα(τέστησαν. “Ὡς [vel 
Πῶς] δ᾽ ὑπὸ) δυναστεί(αν ἔπεσε) μίαν τὰ ὅλα, διὰ τ(ῆς ἑπομένης 
γρα)φῆς, ἐξέσται, κτλ. Stichius Phulol. 1890, 365 s. 12 (639500) 
ἑκατοστή t$ καὶ τετταραχοστή] particulis rs xci numeri nullo 
alio Polybii loco inter se iunguntur; v. ad 3, 1. 17 (ibid.) ante 
Κοίλης M. non add. τῆς. 384 (c. 8,2) συνέβαινεν ΜΠ 51 (079. A 
γίνεσθαι, forma recentior, in codice M ubique fere servatur; 
γίγνεσϑαι comparet, si librum primum respicimus, ne uno 
quidem loco (v. Hw? praef. I 31$.) 

4, 6 (c. 3, 6) ἐϑάρσησαν ἃ ΜΗ, retinui cum Hw? praef. II 4; 
v. ad 3, 1. 19 (c. 3, 8) βύβλος per v scriptum comparet in 
codice M, si libros tres priores spectas, 1, 3,10; 15,1; contra 
βίβλος. altera forma Polybio non concedenda, 1 9,8732 1. 1 
3, 9, 3; 32, 1 et 2: utrum 1, 18,5. βύβλου exaratum sit, an βίβλου, 
discerni non potest. 

9,4 (c. 4, 1) καὶ (δεῖ) διὰ τῆς ἱστορίας ὑπὸ μίαν] quod 
Heysius e codice M attulerat ὑπὸ δὲ μίαν, olim edideram ὑπὸ 
μίαν (δεῖ), cui coniecturae Iacobyus Philol. 1886, 331 astipu- 
latur; nune vero, quoniam Boissevainii testimonio constat illud 
δὲ in codice M. deesse, cum Hultsehio ante διὰ addo δεῖ. 

8 (c. 4, 2 τοῦτό (γε) Lammertus Fleckeis. annal. 1888, puc 
coll. 12, 262, 20 (c. 4, 4) δ᾽ ὠφελιμώτατον BW? coll. 6, 2, 



ANNOTATIO CRITICA. XIII 

39, 8, 1, καὶ ὠφελιμώτατον AR, cum hiatu intolerabili (v. Fleck- 
eis. annal. 1889, 683). 29 (c. 4, 6) ὑπολαμβάνει BW'I 22 8. 
coll. 3, 6, 4; 20, 4. 34, 8, 3, Plut. consol. ad Apoll. 15 p. 109F., 
ὑπολάβει ἽΝ ὑπολάβοι Rs vulgo. Eandem emendationem pro- 
ponit, ut suam Fassbünder de Pol. sent. condic. Progr. d. 
FRealgymn. z. Münster j. W. 1895, 5. Οὗ, ad 249, 16. 

6, 20ss. (c. 4, 11) ἅμα καὶ τὸ χρήσιμον καὶ τὸ τερπνὸν ... 
ἅμα (om. CD) λαβεῖν AR, ἅπαντα ἅμα λαβεῖν DW pro- 
bante lIacobyo 1. c. 331, uo — ἀναλαβεῖν Z ante Be. 

8. 16 (0. 6, 1) τάς τὲ δυνάμεις καὶ πύρρον AEF"Rh, τάς τὲ 
[immo τ] (ἠπειρωτικὰς ἑλόντες) δυνάμεις κτλ. Rei 9, τάς γε 
δυνάμεις κατὰ Πύρρον Bothius Polyb. Lips. 1844, 7, τάς τὲ [immo 
vr | ὀϑνείας δυνάμεις κτλ. Campius quaest. Pol. IL, Progr. d. 
Gapmnn. z. Greiffenberg 1855, 88., τάς τε δυνάμεις 1n suspicionem 
voeab lacobyus 1l. c. 331; sed v. Sch V 168 et cf. ad 3, 1. 

30 (c. 6,8) οἰκοῦντας Αἴ BW' I6 coll. 2, 28,18 [21, 46, 4 add. 
Hw], κατοικοῦντας A*F7"R vulgo. 3588. (c. 7, 2) μεσσήνην — 
παράσπονδοι A FrR, Μεσσήνῃ ---παράσπονδοι, Sch. Hw!, Μεσσήνην 
— παρασπονδεῖν He vulgo post Ca 6, v. Kaelkerum quaest. de 
eloc. Polyb. Diss. inaug. Lips. 1880, 294. 

9, 29 (c. 7, 11) £oyote A(E), ξωγρξίᾳ R5 vulgo post Ca { (ζω- 
yosio Ob DE ξωγϑεῖα He 3). Dindorfium recte edidisse ξωγρία 
Ὁ εἰ ρλ μα cum Suida ac Scaligero (v. Sch V 157) et codicis Á 
auctoritas confirmat (v. Hw Fleckeis. annal. 1867, 310) et in- 
scriptionis cuiusdam testimonium ( v. Dittenbergerum sym 
318, 30) demonstrat et ratio poscit vocabuli derivandi a ζωγρεῖν. 

12, 7 (c. 9, 8) προσηγορεύϑη (καὶ τῶν Συρακοσίων καὶ) 
τῶν συμμάχων DW', sed v. Hu? praef. I 35s. 32 (c. 10, 4) 
ζητεῖν secludit Hw; sed v. BW Fleckeis. annal. 1889, 137 s. 

29 (c. 10, 5) σαρδάνιον A, σαρδόνιον ἢ vulgo, Σαρδῷον Hw; 
scripturam vulgatam tuetur BW Fleckeis. annal. 1884, 113 et 
1889, 138. 

13, 16 (c. 11, 2) τετρυμμένον AMR BW? (v. Hw Fleckeis. 
annal. 1867, 312), τετριμμένοι 2, τετρυχώμενοι Ob 8 He4, τετρυ- 
χωμένοι, Ca 10 vulgo ante Be, τετρυμένοι D Rei 55 Be, τεϑρυμ- 
μένοι Re* Rei 514; v. ad 86, 22; 98, 9. 

15, ?2 (c. 12, ἢ τῷ corr. Re Ca 11, τὸ A MR. 
16, 11 (c 13, 3) ou. M ante Ca 12, ὃς A"R vulgo ante Ca. 

13 (c. 18, 3) τὰ ante zo. add. A'(M) R, del. Re Ca 12. 
17. 3 (e. 183, 9) εὐμαρῆ H. Roehlius Progr. d. Domgymn. z. 

Halberstadt 1897, 1.5.9 ((G I3. 11) πλείουσ M ante Ate Ca13, πλεί- 
orove AR vulgo anteCa. x (e. 14, 4) ἐκβάλοι C vulgo ante Hu, 
ἐχβάλλοι AM R. Hu. 

18, 3 (c. 14, 5) cijo| M. 3 ὅταν γάρ τις τὸ τῆς ἱστορίας 
ἦϑος ἀναλαμβάνῃ — 1 ἐπαινεῖν ὀκνητέον Ann. Comm. praef. 
p.5, 2055. liberius repetit e Polybio auctoris nomine dissimu- 
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lato. 1ὅ (c. 14, 7) εὐλαβητέον] hoc verbum in spatio littera- 
rum novem vel decem a librario codicis M consulto omittitur. 

16 (c. 14, 7) ἀεὶ M. 28 (c. 15, 1) βύβλου M, v. ad 4,19. 234 et 
ὁπ (0. DO et 23) συρακουσίουσ M. (R). 

19,30 (c. 15, 10) ἐπολέμουν AR Ob 4" He 6 Sch Stichius 
Neue phil. Rundsch. 1888, 111, ἐπολιόρκουν He Ca 14 vulgo ante 
Sch et post Be; v. ad 3, 1. 

20, 1 (c. 15, 10) ἐπαρχείᾳ Glaser de ratione, quae intercedit 
inter serm. Polyb. et eum, qui in titulis saec. II, II, I apparet. 
Diss. inaug. Giss. 1894, 74 et Schweizer Gramum. d. perg. Inschr. 
Berolin. 1898, 55; at quoniam exempla formae ἐπαρχίας e titulis . 
ab Glasero et Schweizero. allata demonstrant usum eligendi 
aut hanc aut illam formam non fuisse certum (similiter 1udicat 
de re simillima Blassius Ausf. Gramm. d. griech. Spr. von. Raphael 
Kühner Hannov. 1892 II 8 330 p. 276 ann. 1 extr), nobis vide- 
tur. esse aequiescendum in auctoritate codicum bonorum. 

11 (c. 15, 13) ὑπὲρ in suspicionem vocat Hw; sed v. Stichium 
Neue phil. Eundsch. 1889, ὃ et cf. 5, 12, 8. 

22, 11 (c. 17, 5) ἐπαρχίας] v. ad 20, 1. 16 (c. 17, e) Ποστό- 
utog Dittenberger Hermes 1872, 285 BW IV cap. IV pro ποστού- 
uiog. 32 (c. 17, 8) φέροντες tuetur Rei 19 et Sch in lex. 647: 
cf. ad 3, 1. 

24,1 (c. 18, 5) ἤϑροιξον BW! I Τῇ ac similiter posthac 
(v. Hw? praef. I 36 s.). 

26, 3 (c. 19, 8) συνέβαλλον AR, Sch, om. C in lacuna ampliore, 
συνέβαλον vulgo ante Sch, Be Hu! BW, codicum scripturam 
restituit Hw?, v. Hw E.Z. XXI 16. Cf. ad 35, e. 84, 28. 107, 3. 
119, 22. 133, 18. 147, 12. 209, 10. 

90,31 (c. 22, 5) περιετέϑδιτο Di 151 BW; sed v. Hu 
E. Z. XXXII 1. 

31,10 (c. 29, 1) τοῖς σιτοποιικοῖς μηχανήμασιν Na 359, 
ταῖς σιτοποιικαῖς μηχαναῖς Dil c. BW; sed v. BW Fleckeis. 
annal. 1889, 138 et Goetzelerum quaest. in App. et Pol. dicendi 
genus cet. Wirceburgi 1890, 8*7 et 103. 31 (c. 28, 2) μυλασίτην 
AR, Μυλασῖτιν Ca 28, "Μυλαιῖτιν vulgo post Sch, Mvioiri» Hol- 

stenius, Μυλαΐῖτιν Di coll. Steph. Byz. p. 461, s. | 
M, 7 (e. 24, 9) Σολπίκιον BW IV cap. IV pro σουλπίκιον. 

2 (c. 25, 3) μὲν (εὖ) BW', sed v. Sch V 214. 6 (c. 25,4) 
B Α Hu?, συνέβαλον R vulgo; v. ad 26, 3. 

96, 22 (c. 26, 7) εἴκοσι A*R5, corr. Di; v. BW31V cap. IV. 
26 (e. 26, 9) ϑέμενος Lobeckius paralip. 512 ann. 11, scripturam: 

traditam tuetur BW! I 83 coll. 4, 41, 9 et 10, 18, 13. — 29 (c. 26, 9) 
u&yeAou£osuxv Glaser 1. c. 18 et Schweizer l. c. 54, sed facio 
cum Blassio ad 20, 1 citato. | 

94, 4 (c. 26,11) Μᾶρκος ubique esse restituendum censet 
Dittenberger Hermes 1872, 136 annm. 1. 
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: 88, 19 (c. 27, 7) ἐκτεταγμένοις Σ᾽ ante Di I 52. 
39, 30s. (c. 28, 6) πρῶτοι (κινδυνεύσαντες πρῶτοι) BW' I 30. 
48, 6 (c. 30, 5) ἀξιόχρεων Re? 20 Sch vulgo ante Hu, v. BW 

Fleckeis. annal. 1884, 119. 
46, 11 (c. 32, 6) (πολὺς) ὁ Campius Pol. Gesch. «ibersetzt cet. 

Stutgardiae 1863, 55 ann. 1, ὁ del. Di BW. 16 (c. 32, 1) 
πρότερον et προτέρων A per dittogr., προτέρων Lh, corr. X ante 
Hw Philol. 1859, 317. 

47,26 (c. 38, 9) σημείας AR vulgo ante Sch (v. BW' IV 
cap. IV), σημαίας E? vulgo post Sch. 

50, 10 (c. 35, 1) ἐναργέστερον magis, quam ἐνεργέστερον M, 
sed parum dispieitur. 

51, 1(c. 36, 8) οἷοι. τ Gv | ἀναφέρειν A(M)R, οἷοι τ᾿ ἀναφέ- 
osi» DE Be, οἷοί v' ἂν εἶεν φέρειν He, οἷοί v' ἂν (εἶεν ἐπὶ 
πολὺν χρόνον) ἀναφέρειν ΒΓ: 1 88. 5 (6. 86, 83) ἐφ᾽ A(M)R, 
ὑφ᾽ M secundum Heysium, quod 5W' cum Scaligero receperat. 

24 (e. 36,10) Φόλουιον BW pro φολούιον: v. BW? IV cap.IV. 
92,1 (e. 31,1) προσδείξαντες AR, unde moocusiéovreg Glaser 

l. e. 68 (sed v. BW! IV cap. IV), corr. CE*?. 11 (c. 37, 3) ἵστο- 
ρῆσϑαν pro ἱστορῆσαι Di 1 46; nunquam enim perfectum verbi 
συμβαίνειν coniungitur cum aoristo (v. Hu .E.Z. XIX 4 p. 151 
ann. 1). 16 (c. 37, 4) τραχεῖαν pro πλαγίαν (πελαγίαν D) "RW 
I 83 coll. 5, 69, 1 probantibus Stichio. Philol. Anzeiger 1883, 829 
et R. Wagnero Berl. phil. Wochenschr. 1889, 337. 

53,9 (c. 37, 10) οἴονται 2 He pro οἷόν τε. 21 (62:98, 5) 
βουλόμενοι X ante Ur 150^ pro βουλευόμενοι. 38 (c. 38,5) ἐκ 
Sch (ἔκ τῶν 2 He) pro τῶν £x. 

94,6 (c. 88, ) τῆς Ur 150^ Di BW (ν. 2, 19, 2 τῆς Po- 
μαίων ἐπαρχίας), τῶν AN, (τῆς) τῶν 2X ante Ca 39 vulgo. 

25 (c. 89,2) Σύρτιος Bentenus observ. crit. in Polyb. Diss. in- 
aug. Lugd. Batav. 1878, 9; sed v. Diod. 3, 50, 4 et Plut. Dion. 
e. 925. 

99,13 (c. 89,8) Καικέλιον BW' I9 e testimonio cuiusdam 
tituli; sed quod altera quoque nominis forma Καικίλιος in in- 
seriptionibus comparet (v. Dittenbergerum Hermes 182, 140) 
ad.seripturam vulgatam redit B W? 29 (c. 39, 12) (£v) ἕξ — 
σταδίοις Ca vulgo post Sch (v. Sch v 254), ἕξ — σταδίους X 
Ca 41 vulgo ante Sch. 

34,3 (C. 40, 7) τοῦ τείχους καὶ τοῦ τάφρου À, τοῦ τείχους 
καὶ τῆς τάφρου H^, corr Β ΜΓ 11. 40 5. Interdum enim Poly- 

. bius, etiamsi genere duo substantiva inter se differunt neque 
adiectivum neque substantivum apponitur, articulo alteri sub- 
stantivo adiuncto ita solet uti, ut duae illae notiones quasi in 
unam coniungantur (v. Winerum Gramm. d. neutest. Sprachid. 
Lips. 1855, 11 5). cf. 3, 48,2 οὔτε τὰς ὁδοὺς οὔτε τόπους, 
3,81,11 κατὰ τὰς ἐπιβολὰς καὶ συλλογισμούς, 0,31,5 τῆς ἀγορᾶς 
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καὶ στρατηγίου καὶ ταμιξίου, 10, 21, 10 £v ταῖς στοαῖς καὶ πε- 
ριστύλοις et v. BW Fleckeis. annal. 1889, 139. 

58, 14 (c. 41, 2) διὰ ταῦτα secludit Hw, μετὰ ταῦτα coni. 
Sch; traditam scripturam tuentur Kaelker l. c. 2785, et Krebsius 
JD. Prüpos. b. Pol. Wirceburgi 1882, 15. 

59, 9 (c. 42, 2) uiv χερσόνησος AE, μὲν χερσόννησος B*C, 
μὲν χερρόνησος 'D (v. BW Fleckeis. annal. 1884, 114s), μὲν 
χερσόνησος (αὕτη δὲ νῇσος) 256 μὲν (νῆσός ἐστιν, ἡ δὲ) χερσόνησος 
Ca, 43, μὲν χερρόνησός (ἐστιν, αὕτη δὲ νῆσος) Hu. 16 (c. 42, 5) 
δύσει AR Krebsius Bursians Jahresber. cet. 1894, 63, corr, Hu 
Fleckeis. annal. 1857, 833. 

60, 22 (c. 42, 13). διεικσυνίστατο A!, δὴ συνίστατο A?R 
vulgo BW? (videtur A? e codice archetypo δὴ revocasse pro 
δεῖ manus primae [v. 2, 14, 1]; similiter adhibetur δή 1, 69, 11), 
διασυνίστατο Hw BW, ἀεὶ συνίστατο C. Wunderer Blátt. f. d. 
bayr. Gymn. 1889, 345. 

62, 9 (c. 44, 1) τούτων Dentenus l. c. 9, sed v. Krebsium 
1). Prüpos. cet. 84 et 88. 12 (c. 44, 1) καταμελλῆσαι 27? ante 
Ernestum pro καταμελῆσαι. j 

64, 19 (c. 45, 11) Rei 27: *aut post τολμῶντες aut post προ- 
ϑυμίαν deest Gore; illud praetulit BW, quod post -ὥντες 
vocabuli τολμῶντες omitti facilhme potuit ὥστε. 

66, 91 (c. 41, 2) ἐπειδ᾽ ἄν A(R), ἔπειτα (cum hiatu) Sealiger, 
ἔπειτ᾽ ἂν Hu; de particula ἄν cf. Kruegeri gr. gr. 8 53, 10, 3. 

68, 4 (c. 48, 3) διαφορὰν DEZ vulgo ante Ce 49, διαφϑο- 
ρὰν ΑΒ Σ'". 36 (c. 48, 8) προσωϑεῖτο AR, προεωϑεῖτο Di, 
corr. Ca in Corrigendis; syllabico quod dicunt augmento uti 
Polybium tantum in aoristi formis verbi ὠϑεῖν docet BW 
Fleckeis. annal. 1884, 119 (v ad 304, 7). 

120, 4 (c. 49, 6) ἄϑρους BW, v. ad 24,1. 
41,19 (c. 50, 7) παραγγείλεκκ A!, παρήγγειλε A?R vulgo, 

παραγγείλας corr. B W! 111 et verba inter se coniungit Sic: 
4vdopes δὲ... ὑπέστησε τὴν ἑαυτοῦ ναῦν ἀντίπρωρρον τοῖς 
πολεμίοις ... ἅμα δὲ καὶ... ταὐτὸ ποιεῖν παραγγείλας διὰ 
τῶν ὑπηρετῶν, καταστάντων δὲ πάντων εἰς μέτωπον σημήνας διὰ 
τῶν συνθημάτων τὰς μὲν ἀρχὰς ἐποιεῖτο... 

72. 4 (c. 51, 4) συνεβάλετο AR, συνεβάλλετο Σ᾿ ante Be 
(v. Hu E. Zi XXE 18), συνεβάλλετ᾽ Hu Philol. 1859,310.  16(c. 51,7) 
κατὰ Sch V 2829, καὶ AR vulgo, καὶ κατὰ Rei 34. 94 (c. 51,9) 
ἐπιφέρεσϑαι coni. Hw, sed iD» e. 

49, 25 (c. 52, 8) σιταρκίας Di, sed confert BW 180 C.L A. 
II 1, 348, 12 σιταρχίας (IIL. saec.). 

45, 12 (c. 58,10) καϑώρμισαν A E, Krebsius Durstans Jahresber. 
cet. 1894, 63, corr. BW? I83 probante Hw? praef. 140.  . 

16, 31 (e. 54, 8) αὐτοὺς AR et Suid. v. χρήσιμον, αὐτοῖς 
Scaliger vulgo post Sch, traditam scripturam (αὐτοὺς scil. τοὺς 
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στόλους) tuetur Bothius 1. c. 11.; cf. 3, 37, τ ἡ δ᾽ Εὐρώπη ταύ- 
ταις ἀμφοτέραις ὡς πρὸς τὰς ΠΡ  ὴς ἀντιπαράκειται. 

78,2 (c. 55, 10) x«i AR. BW Fleckeis. annal. 1889, 687, 
καὶ ἐπὶ Sch, καὶ κατὰ Bothius l.c. 12, κἀπὶ Be. 15 (c. 56, 3) 
τοῖς siowvoig Α΄, τοῖς sioxroig DE, τῆς εἱρκτῆς ΑΥΟ Sch BW 
coll Diod. 28:90. ταῖς Εἱρκταῖς Hw ΟΠ]. D1od5:992; 10. 4. 

28 (e. 56, 4) πρὸς μὲν τὰς πελαγίους πνοιὰς (roues 8. acc. A (R), 
zvo&g C, ἀντιπνοίας Β) εὐφυῶς κείμενος. ϑανασίμων (ϑηρασί- 
μων ἃ, oras ϑανασίμων A" in marg. R) δὲ 9qoíov εἰς τέλος 
ἄμοιρος. Id spatium, quod in summo montis fastigio est situm, 
non modo aptum esse et pecuariae faciendae et frugibus fe- 
rendis, sed etiam, si maritimos spectes afflatus, egregie esse 
comparatum ac pestiferarum bestiarum prorsus expers tam di- 
lueide exponit Polybius (v. Sch V 291), ut intellegi vix possit, 
quomodo C. Wunderer (Βαϊ. f. d. bayr. Gymn. 1901, 4845s.) 
neque seriptoris cogitationem assecutus et Schweighaeuseri 
commentario prorsus neglecto possit scribere: πρὸς μὲν τὰς 
πελαγίους πελείας εὐφυῶς κείμενος, ϑηρασίμων δὲ ϑηρίων 
εἰς τέλος ἄμοιρος, quasi columbas quidem veteres non venentur. 
Nam ea, quae Polybius vult intellegi aéra flatibus marinis ita 
esse temperatum, ut ii qui his locis morarentur neque aestu 
vexarentur neque morbis corriperentur, tam bene congruunt 
cum iis quae sequuntur, animalia pestifera, quorum morsu in- 
colae possint interfici, ibi esse nulla, ut in propatulo sit Poly- 
bium his verbis voluisse explicare eam regionem montis fuisse 
saluberrimam. (v. J. Schubringium ἢ δέ. Topogr. v. Panormus. 
Osterprogr. d. Catharineums in. Lübeck 1870, 2 5.). 

49, 951 (c. 57, 2) δὲ AMO, δὴ R. 28 (c. 57,2) στρατευμά- 
tov Gro, στρατοπέδων Sch, sed v. Kaelkerum l. c. 2695. 

80,2 (c. 57,3) γίγνοιτο (immo γίνοιτο) Di 1 583 pro κχρίνοιτο 
colit 2-09; 4. 3, 15; 2: 15, 56, 2; adde 1, 14, δ. 18 (c. 57,8) ΠῈΣ 
ριπεσόντασ in M fuisse videtur. 

84, 28 (c. 61, 1) συνέβαλλον A Hu, συνέβαλον RB vulgo; 
v. ad 26, 3. 

$5, 12 (c. 61, 4) κακοπαϑέας ubique restituendum esse censet 
Glaser l. c. 73, sed cf. Sehweizerum 1. c. 54 et v. ad 20,1 
et 306, 29. 

86, 19 (c. 62, 6) εἶναι ἡγεμόνος AR, ἡγεμόνος deleto εἶναι 
Di IV 8, ἡγεμόνος εἶναι Hw Philol. 1859, ,912, εἶναι, (xcd))nys- 
μόνος coni. D W. 29 (c. 62, ?) τετρυμμένοις AR. vulgo ante 
Sch, BW, τετρυμένοις D Scaliger; vi δ 19. 16. 98:19. 

89, 21 (c. 65, 1) ἔϑνη coni. Sch lex. Pol. 180, sed v. Kael- 
kerum l. c. 280. 

90, 31 (c. 66, τὴ τὸν πρῶτον χρόνον, v. ad 8, 1. 
92, 30 (c. 67. 10) ὁ ante "Avvov del. Ben 209 BW?*; v. BW 

Philol. 1904, 543 ss. 

Porvs. Hrsr. I. b 
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94,17 (c. 68,10) ἐν | τινι καινῶν A, ἔν τινι καινῶν C*R, 
ἔν τινι καινὸν BC, ἀεί τι καινὸν Ca, 69, £y τι ἀεὶ καινὸν Sch 
(quotidie novi aliquid: Perottus), (ἀ)εί τι νέον (καὶ) καινὸν BW! 
I 48 coll. 5, τό. 4. 

96, 19 (c. 69, 13) προσελϑόντων AR vulgo, προσελϑόντα C, 
προελθόντων D W auctore Sch; nam sermo fit non de iis, qui 
ad globos seditiosorum concurrunt, sed de iis, qui in contione 
militum in medium progrediuntur 'eonsilium daturi (v. 1, 80, 9) 
Cf. 185, 29. 

98, 9 (c. 71, 3) τετρυμμένοι AR. vulgo ante Sch, B W 1, τε- 
τρυμένοι D Scaliger; v. ad 18, 1e. 86, 22. 

99,3 (c. 72,3) ἀεὶ B W, τε AR, del. Sch, γε Hw, τε retinet 
et post στρατηγῶν add. καὶ τῶν πολιτευομένων [vel σπολιτικῶν] 
Stichius Neue phil. Endsch. 1889, 3. 22 (c. 12,7) δεῖ AME 
(in M à fortasse manus secundae), corr. Rei 60 Sch. 

103, 28 (c. 16, 9) εἰς σύνοπτον C. Wunderer Philol. 1894, 615. 
B W?, sig συνάπτον AR Sch, εἰς τὸ συνάπτειν C vulgo ante Sch. 

104, 25 (c. 16, 9) πρὸς τῇ ἰτύκῃ AR, πρὸ τῆς ᾿Ιτύκης Hw, 
πρὸς Ἰτύκῃ BW31 80s., v. Kallenbergium Philol. 1890, 529 et 
BW Philol. 1904, 546. 

107, 5. (6. 78, 10) συνέβαλλον AFR Hw?, συνέβαλον ΒΟ 
vulgo; v. ad 26, 8. 

110, 24 (c. 80, 13). συντρίψαντες τὰ σκέλη ἔτι ζῶντας AB, 
συντρίψαντες τὰ σκέλη ζῶντας Den 210, συντρίψαντες ἔτι ζῶν- 
τας B W' 1126, τὰ σκέλη συντρίψαντες ἔτι ξῶντας ER. Wagner 
Berl. phil. Wochenschr. 1889, 888 BW*. 

111, τ (c. 81, 4) ὃν A?, M (ut videtur) R, ὃ Α΄. 9 (ibid.) 
καρχηδόνα A MR Sch Diod. 25, 3 (Diodorum in describendo bello 
Poenorum Africo usum esse Polybio demonstrat Th. Mommsenus 
-Hóm. Forsch. ll 266 [cf. Nissenum JXKrit. Unters. ib. d.- Qu. d. 
IV. w. V. Dek. cet. Berol. 1863, 110$ss.]), καρχηδονίους C, Καρ- 
χηδόν᾽ BW coll.10,1,8. 12s. (c. 81, 5) διά τινα H. Roehlius 
Progr. d. Domgymn. z. Halberstadt 1891, 14. 98. (6. 81, τ) 
μηδ᾽ AMF, μηδὲ R5 ξώιων AF, £óov ΜΉ" 

112,2 (c. 81. 10) στροφὴν A!'MZDE!, τροφὴν ΑΤΟΈΞΕ, 
4 (c. 81, 10) τὰς τῶν ἀξὶ zo. Bentenus l. c. 15, sed non raro 

solet Polybius verba mire collocare; v. B W! I1 6? et cf. 8, 64, ὅ 
(ad. 290 8). 14, 1, 8. 15.0 ὃ: 8, 13. 5 (c. 81, 11) μὲν om. M, 
πᾶν Be, μὲν post συνέβαινε transponit D, v. 4,30,3 et cf. BW! 
II 49 (ad 5, 71, 8). 21 (c. 82, 4) παραλειπεῖν À, παραλιπεῖν ἢ 
vulgo, corr. Bentenus 1. c. 16 (v. Hw E.Z. XXV 12) Hu*. 

23 (c. 89, 4) φιλονεικίαν AR, corr. Di, v. MEA IV eap. IV? 
114, 5s. (c. 88, 1) ἐπὶ τὰς ἱέρων Α΄, sub τὰς A" add. συμ- 

μαχίδας πόλεις | ἐπιστὰς δὲ, eadem haben$ R, sed ἐπὶ τάσδε 
pro ἐπιστὰς δὲ C, ἐπὶ τὰς πόλεις. ἐπιστὰς δὲ reliqua parte 
paginae relicta vacua et in sequenti exarato ἱέρων 2/; ἐπὶ τὰς 
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ewe 

συμμαχιδας πόλεις. ἐπιστὰς δὲ ὁ Iíoov vulgo, ἐπὶ τὰς (ovuue- 
χίδας πόλεις. ὃ δ᾽) ᾿Ιέρων Hw, ἐπὶ τὰς (συμμαχίδων πόλεων) 
ἐλπίδας: Ἰέρων (0) ΒΊ7 114 et IL 18 (ubi exponitur, quid 
iudieandum sit de auctoritate manus recentis codicis A) coll. 
2. 48, 3. 9, 68, 8; 69, 4, ἐπὶ τὰς συμμαχίδας πόλεις: "léoov δὲ 
(cum hiatu) Stichius Philol. Anzeiger 1883, 829 5. 29 (c. 88, 8) 
Σικελίας Di IV 12, sed v. BW Fleckeis. annal. 1884, 120; 
ef. ad 245, 12. 249, 9. 

115, 29s. (c. 84, 6) ἀπειρίας καὶ τριβῆς ἀλόγου (καὶ) στρα- 
τιωτικῆς Be (v. Diod. 95, 4, 2 et 8), ἀπειρίας ἀλόγου καὶ τριβῆς 
στρατιωτικῆς Goetzeler de eloc. Polyb. Wirceburgi 1887, 33 
ann. 2. 

116, 15s. (c. 84, 10) τῆς... ἀσεβείας καὶ παρανομίας coni. 
Id vs-Diod- 25, 5, 1. 

118, 29s. (c. 87, 3) Post ἀπελθόντα lac. indicat et add. νῦν 
δὲ (vel τότε δὲ) πάλιν παραχληϑέντα Rei 18, τότε δ᾽ ἐπαναγα- 
γόντα add. post Ἄννωνα BW'IS31, τότε δ᾽ ἐπανελϑόντα vel 
ἐπανιόντα Stichius 1. ὁ. 830, sed ea verba unum versum, quem 
excidisse verisimillhmum est (v. Hw ad ἢ. 1), non explent. 

119, 22 (c. 87, 9) συνέβαλλον AR. Sch Hu?, συνέβαλον B5€ 
vulgo, v. ad 26, 3. 

120,2 (c. 88,2) καταλιπέσϑιαιν coni. Be, sed v. Diod. 25,5, 3. 
16 (e. 88, 6) ἐζνα)πεδείξαντο Di (v. 16, 1, 1), ἐπεδείξαντο AR 

vulgo post /7e35, ἐπέδειξαν Ob 22, Re, He*, Rei V8. — 168. (c.88,1) 
τέτταρα μὲν οὖν ἔτη Sieglinius Die Chronol. d. Belag. v. Sagunt 
Diss. inaug. Lips. 1878, 20 e Diod. 25, 6, sed v. Meltzerum de 
belh Punici 11. primordiis cet. Progr. d. Wettin. Gymmn. zu 
Dresden 1885, 68. 

Lib. BE 

122, 1 (c. 1, 1) inc. M: Ὅτι ἐν τῆι πρώτηι βίβλωι ΦΗ πολύ- 
βιος διεσαφήσαμεν cet. 11 (c. 1, 2) ἱερῶν Al, ἱέρωνι A?R 
vulgo ante Hw, Iéoovo Hu, sed v. 18, 11, 4. 27, 7,6. 19 ἐπε- 
βαλόμεθα Ca in Corrigendis pro ἐπεβαλλόμεϑα, v. Hw E.Z. 
XXII 2 p. 1885. 

128, 26 (c. 2, 4) ἔσχε tuetur Hw E.Z. XXIV 9s p. 398. 
124, 14 (c. 2, 10) προϊόντων] ἱπροιέναι πρὸς τὴν ἀρχὴν et 

προπορεύεσθαι... est ambire summum magistratum, eius se 
candidatum ferre; videtur hoc diversum esse ἃ προσιέναι et 
προσπορεύεσϑαι, quod est accedere ad rempublicam gerendam, 
eam capessere': Hei 80. 

126, 21 (c. 4, 9) post πᾶσαν add. γῆν Be, τὴν παραλίαν 
Stichius Philol. Anzeiger 1883, 830, παραλίαν Lammertus Fleck- 
eis. annal. 1888, 632 BW'?*. 

b* 
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197,2 (c. 5,2) μικραὶ A'h vulgo ante Sch, C. Wunderer 
Blátt. f. d. bayr. Gymn. 1901, 489, μακραὶ A?B; v. Sch V 3528s. 

Booster.  ἢὶ Wunderer 1. c., corr. Gro; v. Sch 1. c. 17 (6. 5, 5) 
παρὰ τῇ πόλει tuetur Krebsius Bwrsians Jahresber. cet. 1894, 61 
BW?; v. ad 8, 1. 

198, »8 (c. 6, 8) τῇ ante ᾿Ηπείρῳ propter hiatum del. BW! 
I 80s. coll. 18,1, 14; 3, 9; 23, 4. probante Kallenbergio Philol. 
1890, 529. cf. BW Philol. 1904, 546. | 

1299, 20 (c. 7, €) ἂν del. Herwerdenus JMmemos. 1874, 16, 
sed v. Stichium de Pol. dic. genere 1905. et cf. BW Fleckeis. 
annal. 1889, 143 ann. 20. 

130, 31 (c. 8, 2) ἀπῆγον Scaliger, sed v. Re? 10 et 805. 
181, 30 (c. 8, 11) σφόδρα καὶ BW 140 coll. Xenoph. com- 

ment. 8. 8, 4, Plat. Charmid. p. 160 C, ips... A(D!E?, ἐφετῶς 
καὶ OD?E? vulgo, om. FY, ἐμφανῶς καὶ Bothius 1. c. 14s. 
(cum hiatu), ἔφησε Hw, v. Hw Philol. 1859, 302. 

132, 3 (c. 8, 12) καὶ ὡς ὀλιγ. DE, ὡς καὶ ὀλιγ. (cum hiatu, 
v. BW Vleckeis. annal. 1889, 684) Scaliger. 11 (c. 9, 3) κακῶς 
AR vulgo ante Sch, Wunderer l. c., secwr? et mah prorsus 
suspicanies Perottus, unde ἀκάκως vulgo post Sch. ; 

138, 10 (c. 9, 8) αὐτοὺς del. Di 1 48, sed v. BW Fleckeis. 
annal. 1889, 142. γινομένους coni. Hertleinius Fleckeis. annal. 
1877, 34, sed v. 1, 49,8. 831, 31, 2 οὐ Dion. Hal. 6,238 μὴ περι- 
ιδεῖν ἀνάστατον τὴν πατρίδα γενομένην, ubi idem Hertleinius 
immerito mutat γενομένην. 18 (c. 10, 1) συνέβαλλον Α Sch 
Hw?, συνέβαλον KR vulgo, v. ad 26, 8. 98S. (c. 10, 4) δυσχρή- 
στως (διέκειτο πρὸς τὸ παρὸν) BW I84 (unus enim versus vi- 
detur deesse), δυσχορήστων ἃ, ἐδυσχρήστουν RE vulgo, iÓvcoyon- 
στοῦντο Hei 94 (sed Sch V 864 confert 1, 75, 7 δυσχρηστεῖν περὶ 
viv ἔξοδον), δυσχρηστοίη Hu. 

184,23 (c. 11,1) φουλούιος ASR*(?) vulgo, φολούιος 2, Φόλουιος 
BW, v. Dittenbergerum Hermes 1872, 285; cf. BW' IV c. IV et 
ad 136,21. 162, i5. 94 (c. 11, 1). 185, 15 (c. 11, τὴ. 196725 
(c. 19, 1). 187,3 (c. 12, 4) ποστούμιος AR, corr. BW 1. c. 

135, 951 (c. 11, 10) σαρδιαίους AR, "4oóvotove Ca 99, corr. 
Sch. 98 (c. 11, 11) (ὧν) οἱ Sch, οἱ AR, ot X ante Be. 

1836,21 (c. 12, 1) qoviovsiog À (super og accentus gravis 
erasus est; fuerant enim exarata φουλον υἱὸς), φούλου υἱὸς 2j 
DE (ut videtur), φλούιος O (ut videtur) Ob 24" He 40, φολούιος 
Ca 100, Φόλουιος BW, Φουλούιος vulgo post Sch; v. ad 134, 23. 

137,29 (c. 18, 1) Νέαν ante Καρχ. add. Sch V 574, sed. v. 
ad 257, 14. 

188, 13 (c. 18, 5) oo  κατετόλμων A! BW? I 15s. colL. 
1, 47, 10. 8, 103, 5. 4, 7, 4 probantibus Glasero l. c. 35 et Hw, 
οὐκ ἐτόλμων A?R, vulgo, οὐκ ἀπετόλμων Hu!. 

144, 8 (c. 17, 4) icoufBosc C vulgo, ἰνσοβρες AFR Steph.. 
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Byz. v. ᾿Ινσόβαρες (ἔϑνος Κελτικὸν πρὸς τῷ llcóÓo. Πολύβιος 
o?e καὶ Ἴνσοβρας φησίν) Di, Ἴνσομβρες X? "Hu BW. Videtur 
igitur Polybius Insubres nominasse aut ἰνσοβρὰς aut "Ivcou- 
βρας. 13 (e. 17,5) βουχεῖ A(F)R. BW? coll. 1, 42, 2. 3, 32, 10. 
5, 38, 7, βραχὺ D vulgo post Ca 105. 15 is 117. Ὃ διατέϑειν- 
ται Be pro διατίϑενται, Νὰ 235 confert Τ, 19 (e. 17, 7) 
“ίγγωνες Cluver It. ant. 271, αἴγωνες AR, olyoveg F, Δίγγονες 
BW coll. Strab. 1 C 186, 193, 208, Plut. Caes. 26. 

145, 19 (c. 18, 4) περιγεγενημένην coni. Sch, sed v. BW 
Fleckeis. annal. 1889, 14258. 24 (6-18, 6) ἀϑροίσαντες Be, sed 
v. Kaelkerum 1. c. 3805. et BW l1. c. 143. 

146, 5 (c. 18, 9) φόβου ἑχκαίδεχα (cum hiatu) Matzatius 
Róm. Chronol. I 89, φόβου ἑπτακαίδεκα (cum hiatu) Lackner 
de incurs. a Gallis in Ital. factis qu. hist. I 25 (Progr. d. Gymn. 
z. Gwmbinnen 1889), v. Th. Mommsenum Aóm. Forsch: 11 860 55. 

146, 951 (c. 19, 6) προσφιλονικήσαντες Di pro προσφιλονει- 
πήσαντες, v. ad 112, 923. 

147, 11 (c. 19, 10) ὑπὸ τοῦ ϑυμοῦ £x (cum hiatu) X? Re 
Scaliger vulgo post Ca 108, ὑπὸ τῶν ϑυμῶν ἔκ Di pis ὑπὸ 
τὸν ϑυμὸν Ex AH vulgo post Teo 1188. ον νιν, 16, 3: 10, 47, 9. 

12 (c. 19, 10) συνέβαλλον AR Sch, συνέβαλον B*SC vulgo ante 
Sch, Be Hu! BW, imperfectum restituit Hw?; v. ad 26, 3. 

150, 5 (c. 22, 2) ὑπαρξόντων X ante Re* Ur Scaligerum Ca 110, 
ὑπαρξάντων AR vulgo ante Ca, aoristum frustra tuetur Sch. 

151, 9 (c. 22, 11) τοὺς (τὰ C) κατὰ τοὺς πολεμίους Α ἢ, τοὺς 
κατὰ (τὴν ᾿Ιταλίαν) πολεμίους BW; ἐγχειρεῖν h. 1. coniungi cum 
praepositione πρός, quod praecesserit τοῖς καιροῖς, ad evitandum 
duplicium dativorum concursum atque inde oriundam aliquam 
ambiguitatem recte annotat Seh V 394s. 

152, 5s. (c. 28, 8) πρὸς ταύτην ἀναφέροντες τὴν ἔννοιαν] 
traditam seripturam tuentur Rei 128 et Kaelker 1. c. 298: 
ταύτῃ ἀναφ. (cum hiatu) τ. ἐ. coni. Scaliger, πρὸς ταῦτ᾽ ἄναφ. 
voe eon. Hw. 

153, 21 (c. 24, 12) Φρεντανῶν Sch ex 3,88, 3 Di BW !, sed 
v. Steph. Byz. p. 662, 198. 

154, 29 (c. 25,29) ὡς ἐπὶ πόλιν Φαισόλαν)] v. BW Fleckeis. 
annal. 1889, 1525. 

155, 28 (c. 26, 1) καὶ κατὰ AR, καὶ del. Sch I 281. 
156, 28 (c. 27, 1) πύσας AFER, πίσσας C vulgo, corr. D? Sch 

(v. Sch V 407). 
158, 2 (c. 28, 1) πίσας AF R Sch, πίσσας C vulgo, πύσας D! 

ἵν 1. e.). 
161,5 (c. 80, 5) παρὰ τῶν ἀκοντιστῶν Bentenus l. c. 19, 

sed v. Krebsium 17). Prüpos. cet. 53s. 16 (c. 30, 9) ὑπερδὲ εξίων 
Α΄, ὑπερδεξίον A?FR; primae manus scripturam contra Kael- 
kerum l. c. 955 tuetur BW Fleckeis. annal. 1884, 118s. pro- 



XXII ANNOTATIO CRITICA. 

bante Schenkelo 1. c. 2865. 25 (c. 81,2) αὑτῷ καὶ τοῖς 
ἀναγκαίοις] figura ὑστέρον προτέρον utitur Polybius ad hia- 
tum evitandnm, ut 2, 35,2; 41, 6. 8,5, 3; 74, 3. 23, 16, 8... 

162, 15 (c. 31, 8) φουλούιον AR, φλούιον C Ob 29 He 41, 
Φολούϊον Ca 119 'vülgo ante Sch, Φουλούϊον vulgo post Sch, 
Φόλουιον BW?, v. ad 1934, 23. 86 (c. 82, 1) ἀπὸ μασδαλίως 
AR, ἀπὸ Πλακεντίας Cluver, ἀπὸ Σαββατίας Unger Philol. 
1878, 6918ss., ἀπὸ (τῆς τῶν Ἀπενίννων παρωρε)ίας coni. Hw? 
praef. I 53s., librorum seripturam tuentur Paisius studi italiami 
d. filol. class. V. F'ürenze- Roma 1891, 1955. (eius viri docti dis- 
putationem inspicere non potui; v. Berl. phil. Woch. 1898, 1201) 
et Cunizius Pol. w. s. Werk. Lips. 1902, 61. 

1698, 11 (c. 32,6) τὰς δυνάμεις add. Ur 158*, τὰς ὑπαρχούσας 
δυνάμεις i.e. unum versum add. ΒΤ 1181 et 84. 12 (c. 32, 6) 
ἀνικήτους coni. C. Wunderer Pol. Forsch. l'(2s., sed v. Sch 
V 416. 

164, 13 (c. 33, 3) ὥστε ἂν AR, ὥστ᾽ ἂν Ben 213, corr. BW. 
165, 5 (c. 33, 1) ὑπολιπόμενος coni. Be, receperunt Di BW !, 

sed v. Hw E.Z. XXV 13. 16 (c. 84, 1) τοῦ del. aut ὑπὲρ vo? 
coni. Lammertus Fleckeis. annal. 1888, 6175., sed v. BW Fleck- 
eis. annal. 1889, 189 ann. 12. 25 (c. 84, 4) (περι)στρατοπε- 
δεύσαντες DW ! I 58, στρατοπεδεύσαντες AT, στρατοπεδεύσαντες 
περὶ O vulgo. 

166, 20 (c. 34, 11) εἶχον coni. Hw Fleckeis. annal. 1858, 818, 
recepit. BW, sed v. Hw E.Z. XXIV 5. 

167, 8s. (c. 85, 2) ἀπολλυμένων καὶ mcocrotvou£vov] v. ad 
161, 95. 26 88. (e. 35, 6) | τοῖς τὸν φυλοναυτῶν ὑπο μένουσι 
καὶ πάσας ἐξε λέγχουσι A(B), τοῖς τὸ φῦλον αὐτῶν ὑπομένουσι 
καὶ πάσας ἐξελέγχουσι E, vulgo, τὸ φῦλον αὐτῶν, ὑπομένωσι καὶ 
πάσας ἐξελέγχωσι Re Sch, τὸ φῦλον αὐτῶν τοῖς ὑπομένουσι, καὶ 
πάσας ἐξελέγχουσι Re? 144, post τοῖς participium cum suo casu 
vel adverbio excidisse putat Hw, τὸ φῦλον αὐτῶν (τὴν ἔφοδον) 
ὑπομένωσι καὶ πάσας ἐξελέγχωσι Bentenus 1. c. 198., (τὸ τὼν 
βαρβάρων πλῆϑος τοῖς σὺν νῷ κινδυνεύουσι) τὴν ἔφοδον αὐτῶν 
ὑπομένωσι καὶ πάσας ἐξελέγχωσι Β W? 1 815. (Schenkeho Bur- 
sians Jahresber. cet. 1884, 248 immerito offensioni esse τὴν 
ἔφοδον propter ἐφόδους antecedens docent BW I| 67 ann. 1 
et Hu? praef. 1 41s8s), τοῖς ὑπομένουσι τὸ φῦλον αὐτῶν [καὶ] 
πάσας ἐξελέγχωσι Lammertus l. c. 6808. 

168, 22 (c. 86, 2) καρχηδονίων A?R vulgo, καρχηδονίοις ΑἹ 
Hu, v. 31, 19. 11 Καρχηδονίαν ναῦν. 

169, 18 (e. 31,3) ἂν pro δ᾽ àv Sch, δ᾽ ἂν (— δὴ ἂν) Schan- 
zius Rhein. Mus. 1883, 140. 

170,22 (c. 37,10) τὸ ἔϑνος coni. Hw Fleckeis. annal. 
1889, 7418s. 

171,26 (c. 38, 8) οὐδέσι Hw, sed v. Kaelkerum l. c. 2718 5. 
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31 (c. 38, 9) καὶ αἰτιον AR, cum hiatu intolerabili, corr. BW 
Fleckeis. annal. 1889, 679 coll. 4, 57, 10. v, 14, 5. 22, 5, 6. 

172,235 (c. 39,6) 4ucoíov Foucartus Revue arch. 1816, 90 88.. 
sed v. Hw? praef. I 55. 

175, 5 (c. 41, 5) ᾿4λεξάνδρου καὶ Φιλίππου] v. ad 161, 25. 
149, 4 (c. 44, 5) ἀπετέϑειτο Be pro ἀπετίϑετο, v. Hu E.Z. 

XXXII 8 extr. 248. (c. 45, 3) τὸ τὸν ἀκροκόρινϑον" πράξειν 
A(R), τὴν κατὰ τὸν ἀκροκόρινϑον πρᾶξιν C vulgo, τὸ τὸν 'Axoo- 
κόρινϑον πραξ(ικοπ)εῖν Hw qu. I 12, τὸ τὸν ᾿Ακροκόρινϑον 
πραξ(ικοπήσαντας καταλαβ)εῖν BW I32 coll. 1,55,6. 21, 825. 

1851, 8058. (c. 47, 5) οὔτ᾽ ἐχϑρὸν οὔτε πολέμιον AR, οὔτ᾽ 
ἐχϑρὸν οὔτε φίλον C vulgo (v. C. Wundererum Philol. 1894, 485.), 
οὔτ᾽ ἐχϑρὸν οὔτε πολέμιον (οὔτε φίλιον) BW! I 54 (concinni- 
tatem orationis non postulare, ut bina vocabula in utraque 
sententiae parte exstent apparet e 8, 4, 1 πότερον ἐπαινετὴν 
καὶ ζηλωτὴν f ψεκτὴν γεγονέναι νομιστέον τὴν ἀρχὴν αὐτῶν), 
οὔτε σύμμαχον οὔτε πολέμιον coni. Hw? praef. I ὅθ5., οὔτε 
(cvvs)oyóv οὔτε πολέμιον BW Fleckeis. annal. 1889, 1445. 

182,95 (c. 48, 3) δι(ειλήφει) BW?! 154, óa..... A (B), 
δεῖγμα ποιούμενος C vulgo, διενοεῖτο Hu. 

185, 11 (c. 50, 6) (ἀνα)φέρειν Bentenus l. c. 21, sed sicut 
Polybius pro ἀναφέρειν τὴν αἰτίαν ἐπί τινα vel sig τινὰ 
(4, 60, 7. 7, 13, 3. 10, 5, 8) non dubitat adhibere φέρειν τὴν ci- 
τίαν ἐπί τινα 33,11, 2 (hoc quoque loco Bentenus l. c. 52 pro 
φέρων conicit ἀναφέρων atque ita hiatum obtrudit Polybio 
intolerabilem), ita non est, cur in suspicionem vocemus φέρειν 
τὰ πράγματα ἐπί τινα. 29 (c. 50, 11) προελϑὼν Na 253 BW 
pro προσελϑὼν coll. 3, 63, 2; v. ad 90, 19. 

191, 16 (c. 55, 9) κατίσχυνεν P. 17 (ibid) κλιτώριοι P. 
38 (c. 50, 2) παραλειπεῖν À, corr. R, v. Hw E.Z. XXV 20 extr. 

eU c£. ad. 231, 31. 
198, 3 (c. 56, 11) τὸν πάντα BW! I 19, πάντα τὸν A?(B), 

| πρακτὰ τὸν Al, σύμπαντα τὸν coni. Hu. 32 (c. ὅθ, 15) τι- 
μῶν ΑΒ Di, τιμωρῶν kh vulgo, τιμί(ωρησάμενος καὶ στεφά- 
v)ov coni. H«, ne concinnitas sermonis violetur; sed v. ad 
181, 308. 

195, 2s (c. 58, 10) μηϑὲν APR Sch, μηδὲν vulgo ante Sch. 
MG (8 d st1(6:59: 3) 192. 8 (0: 9.5 6ὴ}. 15 (6:159, τὴ 

φῇ P, v. ad 198,22. 200, 14. 201, ?1. 196, 10 (c. 58, 13) ἀνοίας 
ΣΙ ante Scaligerum, sed v. Re? 85: ἄγνοια respondet latino error et 
usurpatur ἃ Polybio pro ἄνοια stultitia. 15 (c. 58, 14) ταῦτα 
APR* Ob 35 He 53, ταυτὰ X Ca 144. 80 (c. 59, 1) τετυραν- 
νικύτα μὲν P. 21 (0. 59: 1) ὃ P. 39 (c. 59, 2) τοὺς δ᾽ ἀπι- 
στοῦντας om. BP. 

197,16 (c. 59, 7) ἔδωκε PR* vulgo, ἔδωκεν Α BW?, ἔδωκ᾽ 
ἂν Hu BW '; solet enim Polybius etiam de rebus non veris 
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uti indicativo praeteriti particula ἄν non addita in sententiis 
primariis enuntiatorum condicionalium, si intellegi vult con- 
sequentia esse prorsus necessaria, velut 2, 63, 3 et 4. 8, 53, 1. 
4, 61, 3. 18, 13, 85 35, 6. 31, 22, 4; cf. Stichium de Pol. dicendi 
genere Diss. inaug. Bipont. 1888, 1985. 17 (e. 59, 8) ἀρὰ 
τοῦ P 31 (c. 60, 2) ἄρα τῶι P. 21 (c. 59, 8) τὸν P manu re- 
centissima, τῶν P. 30 (c. 60, 1) ἀϑῶοσ P. 

198,2 (c. 60,2) χαὶ APR Ob 35", om. He 5* Ca 145, add. 
e P Gro, κἂν Sch, Hu, BW, sed v. Bothium l. c. 18 et cf. 
ad 197, 16. 5 (c. 60,3) παρεσπόνδησε P. 14 (c. 60, 5) αὖτον. 
(accentu eraso et o in rasura) P. 16 (c. 60, 6) ἐπεὶ C, ἐπὶ AR, 
ἐπι (s. acc.) P. 22 (0. 60, 1) ΦΗ͂ Ῥ, ν. 84 196, 1. 21. .(6:-.-61.πὸ 
χωριςὲ P. ?8 (ibid.) δηλον (s. acc.) ὅτι P. 

,199, 5 (eria amp 10 (c. 61, 4) ut 201, 17 (c. 62, 10) 
uscavqv P, v. ad 201, 11. 15 (c. 61, 5) μεγαλοπολίται. B; 

21 (6. 61, '8) &o' (s. acc.) P initio foli. 
200, 7 (c. 61,11) ἐπιστῆσαι P. 8 (1bid.) διά τινος Ρ παρ- 

ορμῆσαι P. 118. (6. 61,12) y^ ἐϊμοι (s. ace.) P. 14 (0. 92. 1) 
ΦΉΒν. δα 96051: 198-1022: 20 91: 24 (c. 62, 8) πολεμον | 
(8. acc.) P. 

201, 10s. (c. 62,8) οὐ καπεποικὸσ ἂν P 14 (c. 62,9) τολ- 
μήσει εὲ P, τολμήσειεν 2. 11 (c. 62, 10) μεσήνην P, v. ad 
199, 10. 21 (c. 62, 11) QH P, v; ad. 196,31. 198.22: 200, 14. 

38 (c. 63, 1) δέκα ἡμέραις APR vulgo, δέχ᾽ ἡμέραις Ben 214 
BW coll. 10, τς δ ἡμέ ἔραις δέχα Ηλι". 

202, 18 (e. 63, 5) φᾶναι ABSCES vulgo, φαναι (s. acc.) P, 
corr. D. Sch. ! 

204, e (c. 65, 5) εἰς δισμυρίους ὀκτακισχιλίους] ex singulis 
numeris, quos supra posuit Polybius, confici peditum summam 
27600, pro quibus numero rotundo [ideo adhibetur εἰς] nunc 
afferri 28000 recte aunotat Sch V 480; v. Kromayerum Amt. 
Schlachtf. Y Berol. 1903, 228 ann. 1. 

205, 10 (c. 66, 2) πρὸς τὸ μέλλον coniungendum esse cum 
τινὰς ἐπιβολὰς docet Bothius l. c. 19, v. Kromayerum 1. c. 246. 

92 (c. 66, 6) ᾿Ηπειρώτας pro Κρῆτας Schornius Gesch. Griechenl. 
Bonn. 18383, 132 ann. 2, v. Kromayerum 1. ο. 2388 ann293 

206, 15s. (c. 67,2) τὰς σπείρας τῶν ᾿Αχαιῶν ἐρήμους £x τῶν 
κατόπιν ᾿οὔσας v. Kromayerum l. c. 247 ann. 1. 

208, 6 (c. 68,8) δι᾽] v. Rei 251ss. et BW Fleckeis. annal. 
1889, 145. 9 (e. 68,9) τὴν κατὰ (κορυφὴν) στάσιν Lammertus 
Fleckeis. annal. 1888, 632, sed v. Rei 185 et Sch V 489. 

209, 9 (c. 69, 7) χαταβαλοῦσαι pro μεταβαλοῦσαι Rei 1885. 
BW, v. 5, 85, 9. 11; 15, 65 16, 1. 18, 24, 9. 10 (1bid.) συνέβαλλον 
AFR Sch, συνέβαζον C vulgo ante Schweighaeuserum Be,. Hu, 
BW; imperfectum restituit H^?, v. ad 26, 3. 

210, 2 (c. 10, 2) παρ᾽ ὀλίγον C. Wunderer coni. Pol. 26ss. 
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et Philol. 1894, 62 coll. Plut. Cleom. c. 27 extr. 5. 10. 00. 5ὴ 
εἶτε Hei 188, εἰς A(M)B, εἰ E vulgo ante Be. 6 (ibid.) ἐπὶ 
Be, εἰ AMR, εἰς Ur 155^ vulgo. 

Τα: 11 

216,8 (c. 4,3) καὶ om. M. 21 (c. 4, 7) οὖσι M. 29 (ibid.) 
δὲ Μ ἐπιγινομένοις Hertleinius Fleckeis. annal. 1877, 34 BW '!, 
sed v. Hw E.Z. XXIII 12 p. 361 ann. 2 et cf. 3, 117, 5. 

217,6 (c. 4, 10) rovc M. 35: (Ὁ. ὅν, b) v à 5 Re, ἤδη 
AR, εν | jon M, ἤδ᾽ ὴ C. ?5 (ibid.) μασσανασὴν (s. acc.) 
A(R) vulgo ante Sch, μασσανάσσην B vulgo post Sch, corr. 
BW'IUA4; v. Dittenbergerum syll.? I n. 3085 ann. 1. 

218,1 (c. 5, 3) τοῦ βίου καὶ τῆς ἀρχῆς] de figura ὑστέρου 

προτέρου v. ad 1061, $5. 158. (c. 5, 7) ὕτοοσδεῖ] προ δὴ Μ. 
16 (1bid.) δ΄ ἔτι τῆς BW !, δὲ τὰ τῆς AMR Ob 39 He 63 Sch 

V 504, δὲ τῶν τῆς vulgo post Ca 161, δὲ τὰ νῦν τῆς vel δὲ 
ταύτῃ καὶ Hei 195, δὲ τῆς Campius progr. huppin. 1849, 8, δὲ 
x«l Hu. 18 (c. 8, 8) γὰρ freilich, v. J. M. Stahhum Rhein. 
Mus. 1902, iss. et cf. ad 225, 10. 20 (41bid.) ἀξιόχρεων | (s. 
acc. M τὸ κάλλος Α(Μ), τὸ καὶ ἄλλους D (v. BW Fleckeis. an- 
nal. 1889, 691), τὸ καλῶς R Ob 39 He 63, (δὲ) τὸ κάλλος vulgo 
post a 162 AU χἄλλους Ur τῦδ» Hu BW. P C Ὁ. ἴὴ δὲ 
τῶν M. 31 (1bid.) συνέστη non esse scribendum docet tei 196. 

219, 15 (c. 6, 5) τὸν κατὰ Be auctore Sch V 505, τὴν κατὰ 
AMDB, τὸν κατὰ τῶν ἢ vulgo. 25 (c. 6, 7) παραγινόμεϑα M, v. 
Hu? praef. 1515. δῆλον δ᾽ οἶμαι Stichius Neue phil. Rundsch. 
1889, 5. 30 (c. 6, 10) σατοα πιῶν AR, s. acc. M, corr. C. 

220, 2 (c. 6, 11) δευτέραν A!(M)R Ob 39 He 64, δευτέρας 
A*(B) Ca 163 monente Ur 1585. 4 (1bid.) οὐδὲ AR, M s. acc, 
corr. C. 8 (c. 6,12) ῥαϑυμίαν M. 16 (c. 6,13) ἡτοίμαξεν M. 

33 (c. 7, 2) πολεμοῦ M. 26 (3bid.) ἐπιγινομένην M, v. ad 216, 29. 
91 (1bid.) δὲ M. 
221 10. (6 4, τὴ ξστι (8. acc. eb spir.) M. 
222. 23 (c. 8, 10) τίν᾽ BW, τί γ᾽ Lammertus 1l. c. 632, sed 

v. Hu Philol. 1859, 299. 
228,3 (c. 9,2) παρὰ del. BW?, v. Hu? praef. I 42 ann. ὃ. 

6 (c. 9, 8) βίβλουσ M, v ad 4, 19. 94. (c. 9, 1) στρατόπεδ᾽ ἐν 
coni. Hu, sed v. BW Fleckeis. annal. 1889, 147 237 (ibid.) 
ὀργῆς R. vulgo (v. C. Wundererum Philol. 1894, 498.), ὀρκῆς A, 
ὁρμῆς Hu BW !. 

224, 1 (c. 10, 2) ἦν del. Bentenus l. c. 28 Hu?, sed v. BW 
Ie. 147 s. 

225, 10 (c. 11, 3) γὰρ] γοῦν vulgo post Ca 167 ante Sch, 
qui γὰρ restituto coniecit δὲ. Cf. ad 218, 18. 
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226, 14 (c. 12, 4) πᾶσιν AR vulgo (v. C. Wundererum Blàátt. 
f. d. bayr. Gymn. 1889, 845), πᾶσαν Be Hw BW . 16 (1bid.) 
στατρώαν A MR, corr. Ca 168. 21 (€. 12,5) ποτὲ AM, corr. δ. 

καὶ ποτὲ A(M), corr. δ. 23 (c. 12, 6) νομίζοντας A(M)B, 
corr. Ca 168. 

2930, 22 (c. 16,1) ἁρμοξόμενον A.R Y, ἁρμοξομένη Scaliger vulgo 
post Be, traditam scripturam tuetur 8 7 ὶ, I 7s. coll. 1, 31, 8; 
34, 9. 3, 86, 68. fr. 150. 

231, 14—18 (c. 16, 5 et 6) διεψεύσθησαν — ᾿Ιταλίαν in suspi- 
cionem vocat Sieglinus D. Chronol. d. Belag. v. Sagunt Diss. 
inaug. Lips. 1878, 19 ann. 80, sed v. Meltzerum Gesch. d. Karth. 
II 588. 

282,9 (c. 17, €) οὐδὲν᾽ Αἴ, οὐδέν᾽ A? BW, οὐδένα C, 
corr. Rh. 

293, 29 (c. 18, 8) ἀνθρώπων διαφερόντων) v. BW Fleckeis. 
annal. 1889, 148 et cf. 10, 3, 4. 

234, 24 (c. 19, 4) τοῦ λόφου Rei 202 Di, sed v. Krebsium 
D. Prápos. cet. 99 ann. 1. 

2236, 1 (c. 20, 2) τὲ M. i6 (c. 20,5) δέη M (ut videtur). 
18 (ibid.) ἐμοί γε M. (ut videtur). 26 (c. 20, 8) ἐκδότους δὲ- 

δόναι ῥωμαίοις ἑπαιτεον (. spir. eb acc.) À, ἐκδ. à. Q. ἐπετέον 
B, éxó. 9. ó. ἐπαιτέον (ἀπαιτητέον N et cod. Pal. Vat. 413) Y. 
ἐχὸ. ὃ. 6. ἀπήτουν R, ἐκδ. δ. ὁ. ἐκέλευον coni. Di I 7t, [ἐκδότους 
διδόναι] Ρωμαίοις ἐκδοτέον BW! 1 1 probante Wielandtio 
l c.231s., corr. Hw Fleckeis. annal. 1887, 7638s. et comment. 
Fleckeis. 83. Quod autem Stichius Neue phil. Rwundsch. 1889, 5 
Offensioni esse contendit, ἐπιτάττειν non coniungi cum dativo 
personae, cui aliquid mandetur, patet a Polybii dictione non 
alienum esse id vocabulum adhibere nullo addito dativo, si 
conferas 3, 93, 8. 81, 18, 10. 

251,16 (c. 21, 4) ἀμφοῖν pro αὐτῶν Jr I 85 coll. 3, 21, 3; 
29, 4 et 6; 69, 5. 19 (c. 91, 8) τοῦ μὲν τὸ Al, τὸ uiv τὸ Α΄, τὸ 
μὲν ARY vulgo, τότε uiv τὸ Hw, τοῦ uiv BW! I 22 probante 
Wieland&io 1. c. 22. 2888. (c. 21, 8) δὲ κοινωνεῖνουν xo|to- 
λικώτερον ἃ, δὲ κοινωνεῖν xc. B, δὲ κοινωνεῖν οὗ xo. C 
vulgo ante Ca, δὲ κοινωνεῖν ov xu. R, δὲ κοινωνεῖν cvy- 
καϑολικώτερον Y, δὲ κοινωνεῖν xw οὗ xo. Ca 176, δὲ xoi- 
νωνεῖν. οὕτω xc9. Ca in ora ed. Basil. (Sch V 525), δὲ κοινωνεῖν 
(πρὸς πόλεμον παρασκευάξεσθϑαι) ov καϑ'. Scaliger, δὲ κοινωνεῖν 
(τοῦ ἀδικήματος [cum hiatu] καὶ τὸν πόλεμον "evrovcdéycothur. 
oL μὲν) οὖν xov. Hei 9098., δὴ κοινωνεῖν. Οὕτω Xo. ch, δὲ 
κοινωνεῖν (τῆς ἀδικίας καὶ ὀδυνῶν: UE θται τὸν πόλεμον. οἱ μὲν) 
οὖν καϑ. BW: I32. 81 παραλιπεῖν ARY, v. Hw .E.Z. 
XXV 20 extr. et cf. ad 191, 25. 

298, 11 (c. 22, 2) δυεῖν BW I 78s. et Fleckeis. annal. 
1884. 115 pro δυοῖν; v. ad 324, 10. 
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940, 14 (c. 24,2) Μαστία Ταρσηΐων Meltzer Gesch. d. Karth. 
I 520. 18 10. 945 3). χαὶ Ὁ ΠΗ] κυρίων €O. Hirschfeldius 
Rhein. Mus. 1896, 415 coll. . 9, ὅ, sed v. J. Belochium Beitr. 
z. alt. Gesch. hrsgegeb. v. C. F. "Lehmann 1901, 283s., qui censet 
aut traditam scripturam esse retinendam aut καὶ ante Τυρίων 
esse delendam. Cf Meltzerum Gesch. d. Karth. I 340. 

941, τ (c. 24, 11) xx*] nihil emunto Perottus 221, lac. indicat 
Ca 119 in latinis et add. meve eo appellito, μηδὲ ars μήτ᾽) 
ἀγοραξέτω μηδέν Sch, v. Meltzerum 1. c. I 841. 0:(e3525513) 
post ἔγγραπτον distinguunt ommes ante ion iod advers. 
crit. 1 481 Hauniae 1871, ante ἔγγραπτον BW! Hu; ad ve- 
terem rationem esse redeundum demonstrant Niesius Gesch. 
d. gr. u. maked. Staaten 1 42 ann. 2, Belochius l. c., BW 
Beitr. z. alt. Gesch. hrsgegeb. v. C. E. Lehmann wu. E. Korne- 
mann. 1903, 1315s. 30 8s. (ibid.) ἀμφότεροι. ἵνα δ᾽ ἐξῇ --- χώρᾳ, 
ὁπότεροι ἂν χρείαν Qu τῆς βοηϑείας, τὰ πλοῖα cet. Belochius 
1e sed. v. B.W 1. 

949. Ὁ (ὁ: 25: 4) on pro ἔφοδον Rei 205, C. Wachs- 
muthius F'estschr. z. deutsch. Histor ikertag Lips. 1894, 58ss. BW*; 
VEL 1. c. 188. 9 (c. 25,6) διὰ λίϑων AR(Y) 'C. Wanderer 
Philol. 1897, 189ss., διὰ Aigov C vulgo, corr. B" et Ur 100", 
Ernestus. 11 (ibid.) διὰ λίϑων AR. Wunderer 1. €., διὰ Mov 
C, Δία λίϑον Ur 156" Ernestus. 14 (c. 25,8) uot εἴη Di pro 
ποιεῖν, v. C. I. A. IL 842, 1ss. et cf. Scalam 7). Staatsvertr. d. 
Altert. Lips. 1898 I 140, 24 

949, 22 (c. 27, 2) καὶ Σικελίας ἁπάσης καὶ i. e. unum ver- 
sum add. BW' I 58. 

245, 12 (c. 299, 4) σικελίαν A Y BW Fleckeis. annal. 1884, 120 
et 1889, 148s., σικελίας RE vulgo, v. δα 114, 29. 

246, 15 (e. 30, 3) post adipe» ndd. καὶ τὴν τοῦ Ἴβηρος 
(1mmo τὴν Ἴβηρος, v. 8, 14,9; 16, 2 et ὁ. 4, 38,1. 10, 35, 3 et ct. BW 
Philol. 1903, 54888.) ποταμοῦ διάβασιν et pro αἰτίαν coni. αἰτίας 
H. Hesselbarthius hist.-krit. Unters. i. Ber. der 3. Dek. d. Liv. 
progr. Lippstad. 1882, 8 et hist.-krit. Unters. z. 3. Dek. d. Lv. 
Hal. 1899, 91s.; v. Meltzerum 1. c. II 597. 

247,1 (c. 31,2) ὑπείληφε ΝΒ". ὅ (c. 81, 3) τολμῆσαι 
AMR, corr. C. 158. (ibid.) μηδὲν Gv £x τῶν νῦν παρόντων 
εὐλ. , Dep. μηδένα τῶν νοῦν ἐχόντων BW' I69, μηδένα τῶν νοῦν 
ποτ᾽ ἂν (pro νοῦν A! in marg. νῦν) εὐλ. βεβ. μηδένα τῶν νοῦν 
ἐχόντων A, τῶν | vóv ποτ᾽ ἂν (omisso μηδένα) εὖλ. βεβ. μηδένα 
τὸν νοῦν ἐχόντων M, μηδένα τῶν νῦν ποτ᾽ ἂν εὐλ. βεβ. μηδένα τῶν 
νοῦν ἐχόντων R Ob 44 He τῶ μηδένα τῶν νοῦν ἐχόντων ἂν 
εὐλ. βεβ. Ur 156^, μηδένα τῶν νοῦν ἐχόντων ποτ᾽ ἂν εὐλ. pep. 
Re Ca 185, μὴ δεῖν ἀπὸ τῶν νῦν παρόντων εὐλ. βεβ. μηδένα 
τῶν νοῦν ἐχόντων Tei 207, μὴ διὰ τῶν νῦν ποτ᾽ ἂν εὐλ. βεβ. 
μηδένα τῶν νοῦν ἐχόντων "Sch, μηδέποτ᾽ ἂν εὐλ. βεβ. μηδένα 
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τῶν νοῦν ἐχόντων Be. 10 (c. 31, 4) τὴν om. M. 11 (c. 31,5) 
εἶτι ΑἸ, sive A*M E, corr. BW *. 28 (c. 81, 9) συνοργιούμενον 
BW! pro συνοργιξόμενον. 29 (1bid.) καὶ ἐπὶ] v. BW Fleckeis. 
annal. 1889, 687. 31 (c. 31, 10) xol κατ᾽ ἰδίαν Di pro καὶ 
ἰδία: v. BW 1. c. 682. 

248, 3 (c. 81, 11) ἀναγινώσκουσιν et ἀναγιγνώσκουσιν À per 
dittogr., ἀναγινώσκουσι M Rs. 6 (c. 81, 12) πότερα | A(M ἢ), 
πότερ᾽ Ben 917, corr. BW. 11:(e. 82,1) ἢ ΑΜΗ, οουτ. 
Ca 186. 12 (übid.) δυσ(ανά)γνωστον Β 71 1 856 secutus Cam- 
pium progr. huppin. 1849, 10 pro δύσγνωστον. 13 (ibid.) 
βίβλων AMR, corr. Hu!. 15 (c. 32,2) καϑάπερ ἂν | εἰ A(M). 

16 (ibid.) κατάμικτον ἃ ΜΉ, corr. Re Ur 156^ Scaliger Ca 186. 
18 (1bid.) τῶν κατὰ πύρρον καὶ τίμαιον συγγραφέων καὶ καιρῶν 

ἐξηγήσεως AM B, τῆς τῶν (τῆς, omisso τῶν C Ob 44) κατὰ πύρρον 
xci τίμαιον συγγραφέντων καιρῶν ἐξηγήσεως ἢ Ob 44 He τῶ. 
τῆς τῶν κατὰ πύρρον τιμαίω συγγραφέντων xoig. ἐξ. Ur 1515, 
τῆς τῶν κατὰ Πύρρον ὑπὸ Τιμαίου συγγραφέντων καιρ. ἐξ. Ca 186, 
(τῆς) τῶν κατὰ Πύρρον καὶ Τίμαιον συγγραφέων καὶ καιρῶν 
ἐξηγήσεως coni. Sch, τῶν κατὰ Πύρρον ceteris deletis Be, τῶν 
χατὰ Πύρρον καιρῶν ceteris deletis Hw Fleckeis. annal. 1887, 858 s. 
et qu. I 5. 24 (c. 32, 8) γραφόντων M (ut videtur) ante Sch, 
γραφέντων AM?R vulgo. 

249, 4 (c. 32, 6) ἐπιγινωσκόμενα A M B, ἐπιγιγνόμενα R vulgo, 
corr. Hw!. 5 (1bid.) τὰ add. Ca 186, om. AMR. 9 Σι- 
κελίας De, v. ad 114, 99, 18 (c. 82, 8) πολέμουσ M (ut vide- 
tur) et (A*R), πολεμίους Α΄. 15 (c. 82. 9) τὶς: À, vio M(E). 

16 (ibid.) γράφουσιν AB, M (s. acc), συγγράφουσιν [ὃ vulgo 
ante Hw!. ὑπολαμβά ναι A! (ut videtur), ὑπολαμβά νοι M(A* BO) 
Οὐ 44" Gro, ὑπολαμβάνουσι ER vulgo, ὑπολαμβάνει restituit Hw, 
v. ad 5, 99 31 (c. 32, 10) μέρους Sch pro μέρος coll. 7, 7, 6. 

252, 24 (c. 34, 9) εὐθύμως} id adverbium hoc uno loco à 
Polybio adhibitum tuetur Zw comment. Fleckeis. 84s. 

254, 8 (c. 36,3). συμβάλλεσθαι πεποίηχε AR BW! Hw, 
συμβάλλεσϑαν ἃ πεποίηχε B, συμβάλλεσϑαι πέφυκε Ur 151? vulgo 
post Ca 190, συμβάλλεσθαι ἐκπεποίηκε Sch, συμβάλλεσϑ'᾽ ἐκπε- 
ποίηκε Hw! 

256, 18 (c. 38, 3) διατιϑέναι AR, διατίϑεσϑαι Rei 215 Sch 
lex Pol. 152 BW, ad traditam scripturam redit BW; nam 
Polybius videtur activa forma uti, ut comparet istos scriptores 
cum rhapsodis recitantibus (v. Stallbaumium ad Plat. Charmid. 
p. 162 D). ; 

257,14 (c. 39, 6) [τὴν δὲ Καινὴν πόλιν ἔνιοι Νέαν Καρχη- 
δόνα καλοῦσιν] ,Quibuscumque locis Polybius de Carthagine 
nova mentionem facit, aut Καινὴν πόλιν (9, 13, 1. 3, 13, 7; 15,3; 
17, 1; 33, 5; 39, 11; 76, 11; 95, 9. ὅ, 1, 8. 10,7,5) aut Καρχηδόνα 
(2,13,1 τήν τὲ παρὰ μέν τισι Καρχηδόνα, παρὰ δέ τισι Καινὴν 
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πόλιν προσαγορευομένην. 10, 6,8 τὴν ἐν ᾿Ιβηρίᾳ Καρχηδόνα. 
19. 16,11 τῆς κατὰ τὴν ̓ Ιβηρίαν Καρχηδόνος, ΟΠ ΘΒ. 9 9. ΥΓῚ 31:4) 
nominat; sed quamvis uno loco Strabo (IIl, 2, 10 p. 147 C) 
Polybii testimonium afferat hoc: Πολύβιος δὲ τῶν περὶ Καρχη- 
δόνα Νέαν ἀργυρείων μηησϑείς ..., tantum abest, ut putemus 
haec Polybii esse verba, ut pateat' Strabonem suum dicendi 
genus secutum Hispaniae illam urbem dixisse Νέαν Καρχηδόνα. 
Quae si recte se habebunt, negari vix poterit a Polybio hanc 
urbem aut Καινὴν πόλιν aut Καρχηδόνα dici, sed nomen Novae 
Carthaginis ab usu Polybii prorsus abhorrere. Itaque mani- 
festum est interpretamentum illud τὴν δὲ Καινὴν πόλιν — 
καλοῦσιν e contextu esse eiciendum" BW I 36. 198. (6. 89, 8) 
post ἑξακοσίους lac. indicat Gro", ἀπὸ δὲ τούτου [561]. τοῦ Ἐμ- 
πορείου] εἰς (cum hiatu) τὰ ὅρια (cum hiatu) τὰ τῶν ᾿Ιβήρων 
τε καὶ Κελτῶν [vel εἰς τὰ ἄκρα (cum hiatu) τῶν Πυρηναίων] 
στάδιοι ἑξακόσιοι (cum hiatu) add. Sch, ἀπὸ δὲ (immo δ᾽) Ἔμ- 
πορίου πόλεως εἰς Νάρβωνα σερὶ iEoxoGloUS M. C. P. Schmidtius 
de Pol. geogr. Diss. inaug. Berol. 1875, 10 .BW', ἀπὸ δ᾽ 'Eu- 
πορίου πόλεως ἕως τῆς προειρημένης ῥαχίας πορευομένοις παρὰ 
τὸν αἰγιαλιὸν περὶ ὀκτακοσίους, διεχβάλλουσι δὲ τὰ Πυρηναῖα 
ὄρη (cum hiatu) περὶ ἑξακοσίους Guil. Osiander Der Hannibal- 
weg Berol. 1900, 9: secutus ea, quae Sch V 574ss. dilucide ex- 
exponit, BW affirmat post ἑξακοσίους excidisse ea, quae de 
distantia Emporii usque ad locum illum (8 4s.), qui terminus 
est Hispaniae et Galliae, Polybius dixerat, quam distantiam 
600 fere stadiorum fuisse negari non potest, etsi prorsus aliter 
iudicat Cuntzius Pol. wu. s. Werk Lips. 1902, 20 585. 2188. (ibid.) 
ταῦτα γὰρ — ἐπιμελῶς) haec verba non esse secludenda studet 
docere Cuntzius l. c. 2188. 

258,26 (c. 40,6) ἔχοντες (deleto οὐκ) δὲ τότε καιρόν Rei 211, 
οὐκ ἔχοντες δὲ καιρόν, τότε Madvigius advers. crit. I, 481s., 
οὐκ ἔχοντες δ᾽ sig τότε χαιρόν Wielandtius l. c. 47, sed v. Rei 
l. e. et Sch V 518. 

259, 9 (c. 40, 9) ὁ τὴν ὕπατον ἀρχὴν εἰληφώς BW*- καὶ 
T: ὕπ. ἀρχ. εἰλ. AR, t. Uz. ἀρχ. εἶλ. deleto xoi Rei 917, (à) χαὶ 
τ. ὕπ. ἀρχ. εἰἶλ. Na 129 coll 21,851. 232 (c. 40, 18) ψιλῶν 
pro ὑψηλῶν E. Wólfflinus Ant. v. Si yr. w. Coel. Antip. Vitoduri 
1872, 56 coll. Liv. 21,235, 9» Hw*?. 

260, 8 (c. 41, 2) ἐπὶ AR (traditam scripturam tuetur 
e Wunderer coni. Pol. 7 coll. 3, 83, t. 10, 8, 7..16,.18,15) BW? 
ὑπὸ vulgo post Rei 917, ἔτι Matzatius apud Hu* praef. I-59; 
v. ad. 316, 2. 

261, 15 (c. 42, 3) ἐξέβαλε X ante Be. 29 (c. 42, 6) Boó- 
μίλκου pro ἐμ κυ Niesius Pauly - Wissowa  Realenc. cet. 
III 680 BW?, . Dittenbergerum Syll.? n. 167, 4. 

269,22 (c. 43. 2) εὐκινη τάτων À (R), εὐκινήτων Β, corr. X ante Re. 
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265, 12 (c. 44, 12) μελόντων Z2 ante Ca 198 pro μελλόντων. 
266,28 (c. 46, 4) προσέβαλλον AFR BW!, προσέβαλον OC 

vulgo; v. Hu .E.Z. XXI 15. j 
268, ὁ (c. 47, 2) τὰς δύσεις χειμερινάς AR, τὰς χειμ. δύσεις 

C vulgo, τὰς del. Hw qu. 118, v. Cuntzium 1. c. 62. 12 (c, 47, 4) 
περὶ X ante Sch pro παρὰ. 16 (ibid.) ἕως Krebsius D. Prápos. 
cet. 20 BW! pro ὡς, v. BW Fleckeis. annal. 1889, 149ss. 

᾿Αδροίου BW Fleckeis. annal. 1884, 115 pro ἀδορία. 
269, 10 (c. 48, 1) τε καὶ A(B), xoi R vulgo, τίς καὶ BW! 

1 59; 14 (c. 48, 2) (rove) τόπους vulgo post Aei 292, sed v. 
ad δή. 3. 

240,9 (c. 48,9 τε AM, δὲ Sch errore. 
271, 268. (c. 49, 9) αὐτῷ, »*x* ὑπήκουσε] αὐτῶν | αὐτῶ υπη- 

vovos (ὑπήκουσε ΑΓ Η) AR, αὐτῷ ὑπήκουσε (cum hiatu) Fe? 925 
Sch, αὐτόν (1. e. Hannibalem), ὑπήκουσε Ben 220, αὐτῷ ταῦϑ'᾽ 
ὑπήκουσε coni. Hw!, [αὐτῶν αὐτῷ] ὑπήκουσε BW, ἀδήριτον, 
αὐτῷ ὑπήκουσε (cum hiatu) C. Wunderer coni. Pol. 14, αὐτῷ, 
νουνεχῶς (vel προϑύμως) ὑπήκουσε BW  Fleckeis. annal. 
1889, 15588., αὐτῷ συνυπήκουσε coni. Hu?, αὐτόνομον αὐτόϑεν 
συνυπήχουσε (voluit ὑπήκουσε) C. Wunderer Philol. 1894, 50, 
αὐτῷ, (προϑύμως) ὑπήκουσε BW coll. 1, 66, 7. 11,34, ? (videtur 
enim codicis archetypi librarius non modo dittographiam αὐτῶν 
ante vocabulum αὐτῷ perperam inseruisse, sed etiam ante ὑπή- 
xovcs omisisse adverbium quoddam, quo Polybius significarat 
Hannibalem regi auxilium oranti libenter esse obsecutum, quod 
prope manifesta esset utilitas societatis cum regulo faciendae). 

214,30 (c. 51,12) ἐπὶ δυεῖν καὶ τρισὶν ἡμέραις del. E. Hassius 
Fleckeis. annal. 1893, 162 88. 

245,18 (c. 52, 5) μηδὲν δυσχερές] δυσχερὲς μηδὲν AJ(B) 
Suid. v. κηρύκειον et σύνϑημα vulgo, notis " et' superscriptis 
ordinem verborum mutat A! (v. BW! I 4s. et 24) BW, μηδὲν 
punetis notavit A?. 20 (c. 52, 6) συλλογιζόμενος (δ᾽ ἐκ τῶν 
εἰκότων ὡς δεξάμενος) vel συλλ. (δ᾽ ὡς εἰκὸς διότι δεξάμενος) 
Stichius Neue phil. Rundsch. 1889, 5. 

276, 3 (c. 53, 1) πάντας | ἄρδην A(R), πάντας (tv) ἄρδην 
Scaliger vulgo post Sch, at v. ad 197, 16. 

278,9 (c. 54, 8) ἐπεβάλλετο Stichius de Pol. dic. genere 
166, sed v. Hw E.Z. XXII 1. 6. 9 et cf. ad 818, 18. 880, 19. 

15 (c. 55, 1) ἐπὶ τοὺς AB, ἐπιετοῦς E vulgo, ἐπετοῦς Hw, ἐπ᾽ 
ἕτους Bothius 1. c. 25 BW (de ἐπὶ cum genetivo coniuncto 
significante tempus v. Krebsium JD. Prüpos. cet. 80). 

280, 19 (c. 57,1) διεξελθεῖν M, sed v. 1, 13, 10. 21 (e. 511. 8ὴ 
ἠραχκλέους AB, M ut videtur, ἡραλλείους ἢ, v. BW Fleckeis. 
annal. 1884, 1185. et Hw? praef. I 49$. 38 (übid.) ταύταις 
AMR, corr. C. 36 (c. 57, 3) κατ᾽ αὐτὴν AB Be, κατὰ | τὴν 
M(R) vulgo ante Be, κατὰ D. 99 (ibid.) τὸ MC, om. AR. 
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981, 28 (c. 58, 3) παραλιπεῖν R vulgo, παραλειπεῖν À, παρα- 
λείπειν Μ Hw; v. Hu E.Z. XXV 12. 

982, 3 (c. 58, 4) αὑτοῖς Hu. 6 (c. 58, 5) πολυπραγμονεῖν 
M, sed superscriptum est altera fortasse manu δὴ. 19480857) 
ἤνυεν ἃ Hu, ἤνυε R5 vulgo, ἤνυε M. 91 (c. 58,9) τῶν πάρεξ 
ὄντων ἃ (τῶν παρεξόντων M) ἢ vulgo ante Ca, πάρεξ τῶν 
ὄντων 2? vulgo post Ca 211, traditam scripturam restituit Sch 
V 6125s. ?7 (c. 59, 2) προσεβίβασαν AMR, corr. Ur 158* 
Ca. 211. 

983,4 (c. 59, 4) τὰς μεγάλας AMBR, μεγάλας vulgo post 
Rei 231 Sch. *Restitui πολλὰς καὶ μεγάλας. quod non sine veri- 
similitudinis specie esse excogitatum καὶ illud docet, quod per 
errorem iu codicibus AM irrepsit in membrum antecedens: 
πράξεις καὶ quAotuuocg : BW! I 86. 6 (c. 59, 5) γινώσκειν 
καὶ ἀληϑινώτρον Σ΄" ante Be, καὶ γινώσκειν  ἀληϑ. A(MER) 
Ob 50" He 82, καὶ ἁληϑ-. γινώσκειν Ca 211 vulgo. 1500} 59. Πὴ 
x«l τὰς AR, s τὰσ M. 23 (c. 60, 1) τὸ uiv οὖν πλῆϑος τῆς 
δυνάμεως ὅπερ ἔχων Rh vulgo, τὸ --- ἔχων omisso ὕπερ Α, τί — 
ἔχων coni. Hw!, τὸ — (ἣν) ἔχων coni. Hu?, τὸ — (ὅσον) ἔχων 
D$ Fleckeis. annal. 1869, 117 BW' Hw?, ὃ -- ἔχων coni. 
Smtichius Neue phil. Rwndsch. 1889, 5. Scriptura codicum re- 
centium ideo videtur ex cod. archetypo esse derivata neque 
coniectura inventa, quod pronomine ὕπερ hiatus tam bene evi- 
tatur, ut credi vix possit a viro quodam docto Byzantino hoc 
esse excogitatum, forma 0 repudiata. 

284, 3 (c. 60, 4) γὰρ add. Z7? ante Ca 212. 35 (c. 60, 10) 
αὑτῷ vulgo post Be. 

985, 23 (c. 61, 5) ἐπιβάλλεσϑαι AR, ἐπιβαλεῖσϑαι coni. Sch, 
ἂν ἐπιβαλέσϑαι Na 345, ἐπιβαλέσϑαι Hu qu.I24 Di; videtur 
Polybius voluisse exprimere Publium fuisse fisum Hannibalem 
Alpes superare ne tentare quidem (οὐδ᾽ ἐπιβαλλεσϑαι). Cf. 
Stichium de Pol. dic. gen. 1835. 

286,58 (c. 61, 9) διότι AR. vulgo Kaelker l. c. 2468$., διὸ 
καὶ Hu. 

288, 5 (c. 63, 2) βουλεύσονται Α΄, NUR DU CR A?R vulgo, 
βουλεύονται EF, βουλεύσωνται Hu. 6 (c. 63, 3) συγκεκληκέναι 
AFR, συγκεκλεικέναι A * Q vulgo, συγκεκλῃκέναι Na 118 Hw; 
v. Schweighaeuseri lex. Pol. 5T1s., Meisterhansium 1. c. 36, 4, 
Schweizerum 1. e. 60, E. Mayserum Gramm. d. gr. Papyri cet. 1 
ΒΕ 4. 20 (6369: 8) τὴν τοιαύτην AF R C. Wunderer . Blàátt. f. 
d. bayr. Gyimmn. 1894, 364, τοιαύτην CD vulgo, corr. Be auctore 
Sch; videtur enim τὴν αὐτὴν utique esse necessarium et propter 
sensum et propter ἥνπερ insequens. 

290, 8 (c. 64, 5) μόνον o? τολμῶσι κατὰ πρόσωπον ἰδεῖν AR 
vulgo (Ret 936: "est idem ac si alius dixisset o? τολμῶσιν ἡμᾶς 
ἰδεῖν μόνον κατὰ πρόσωπον non audent videre nostrum vel solum 
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ipsum vultum'; de insolita verborum collocatione v. ad 112,4), 
μόνον οὐχὶ οὐ (cum hiatu) τ. x. zo. ἰδ. La-Roche Charakt. d. 
Pol. Lips. 1857, 64 ann. t, [μόνον] οὐ τ. x. zo. ἰδ. vulgo post 
Be, μένειν οὐ τ. *. zo. ἰδ. BW Fleckeis. annal. 1884, 117, 
μένειν οὐ τ. *. πρ. ἰδόντες Hw? coll 1, 81, ὅ. 6,55,2, σχεδὸν 
οὐ T. X. πο. ἰδ. C. , Wunderer blátt. f. d. bayr. Gmn. 1889, 346. 

39 (c. 64, 10) ἐφ᾽ ἃς pro σφὰς 2;? ante Ca 211. 
292,21 (c. 66,2) ὑπό vov coni. BW. 26 (c. 66, 3) ἕως 

μὲν τοῦ "aoórov ποταμοῦ usque ad ewm fluvium, ad quem pri- 
wm. venerunt (cf. 8,68,5 ἐστρατοπέδευσε περὶ τοὺς πρώτους 
λόφους castra fecit circa tumulos, ad quos primos venit). 

293, 8 (c. 66, τὴ γὰρ add. ΑἸΟΣ. 17 (c. 66, 9) καὶ στρα- 
τοπεδεύσας περὶ prm Πλακεντίαν) senarium agnovit Bothius 
Ix: E 

294,3 (c. 69, 3) αὑτοῦ Hu. 19 (c. 69, 8) πράττειν (τι) 
vulgo m Be auctore Sch coll. 3, 60, 13; 10, 10. 15,29, . Sed 
πράττειν absolute positum aliis quoque locis adhibetur, velut 
93115279 

998, 25 (c. 70, 4) τὰ δὲ AFR, τὰ γὰρ Ca 292 vulgo, τά τε 
γὰρ Be, τά τε BW. SYLL GRE 10, 6) προκειμένων AR, ὑποκει- 
μένων Gro" BW; v. Kaelkerum l. c. 248 et Krebsium D. Prá- 
gos. cei. 825. 

299. ὁ (c. 70, τὴ ἐπικαϑεσταμένους Condos Bwll. corr. héll. 
1877, 64s. BW, sed v. BW  Fleckeis. annal. 1889, 158. 

231 (c. 70, 11) &sel om. D JD; sed cf. C. Wuudererum coni. 
Pol. 19 et v. ad 14, 4, 9. 91 (c. T1, 1) καστρατηγεῖν (sic) Ob 53, 
στρατηγεῖν D He 81, καταστρατηγεῖν CE Ca 223 vulgo, στρα- 
τηγεῖν AF vulgo post Be; καταστρατηγεῖν praefert Krebsius 
2. Rect. d. Cas. cet. III 28, sed v. Hw Berl. phil. Woch. 1890, 14418. 

9500, 91 (c. 71, 8) (τακτὸν) ἤδη BW", ἤδη FR, 5x*«óm A, 
in cer tam castrorum partem Ca 2924, ἤδη γνώριμον vel ἤδη προ- 
εἰρημένον Re? 246, συνήϑη coni. Hu! ov ἤδει BW, ἠϑάδη 
(voluit ἠϑάδα) Schenkelius Bursians Jahresber. cet. 1886 I 248, 
ἀποδειχϑέντα vel ὁ ῥητὸν vel συντεϑέντα C. Wunderer coni. Pol. 17$. 

901, 36 (c. 72, 3) óoufjt καὶ προϑυμίαι περὶ τὸ πλῆϑος AF, 
ὁρμῇ καὶ προϑυμίᾳ περι(ῆν) τὸ πλῆϑος corr. Hw Fleckeis. 
annal. 1867, 304s., ὁρμῇ καὶ προϑυμίᾳ περι(εγίγνετο) [sic] τὺ 
πλῆϑος Di Fleckeis. annal. 1869, 117, ὁρμὴ καὶ προϑυμία TE 
τὸ πλῆϑος ἦν CE? C. Wunderer coni. Pol. 15 et Blátt. f.d 
bayr. Gaymn. 1889, 346. 

$02, 31 (c. 13, 1) συνεπλέκησαν F Hu BW?, συνεπλεκεισαν. 
et συνεπλεχησαν À per dittogr., συνεπλάκησαν Ο Σ᾽ (R incerti) 
vulgo. ) 

303, 5 (c. 73, 3) προειμένων BW ! auctore Be, sed v. ad 
ὍΣ 11519. 31 (c. 74, 1 Νομάδων] λογάδων coni. Holzapfel 
Fleckeis. annal. 1895, 787. 
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804, τ (c. 74, 2) συνεωθοῦντο Di, sed v. ad 68, 26. 
308, 10 (c. 77, 5) αὐτὸν ASR* vulgo, αὐτοὺς Οἵ, corr. BW. 
909, 21 (c. 79,1) (τοὺς) Ἴβηρας BW, sed v. BW Fleckeis. 

&nnal. 1889, 677 ann. 17. 
812, 22 (c. 81, 10) προιέναι À (M. s. acc.) F R, corr. Ca 232. 

98 (c. 81, 10) ἔσται AF πὶ vulgo, sort M. secundum 2o, ἔστ᾽ (sic) 
Ben 221, ἔσται transponit post ὁ προεστὼς Di IV 5, qui prae- 
terea conicit fortasse expungenda esse ὃ προεστὼς τῶν πολε- 
μίων, éc9* Hu qu. 11 5, ἐστιν Bentenus l. c. 32, corr. BW t. 

36 (c. 81, 11) αὐτανδρεὶ M, 29 (3bid.) αὐτανδρεὶ AF M E; formam 
per εν scriptam Polybio esse reddendam censet C. Wunderer 
Bláti. f. d. bayr. Gmn. 1889, 344. At sicut in epistula Anti- 
goni regis ad Teios quarto a. Ch. n. saeculo data adhibetur 
forma ἀμισϑί (Dittenberger syll? n. 177, e), ita Polybio quoque 
αὐτανδρί videtur esse concedendum. Cf. praeterea ad 20,1 et 
36, 29. 26. 99 (c. 81, 11) γίνεται (non γίγνεται) M. 

9193, 15 (c. 82, 4) post ταὐτὸ vel post πᾶσιν add. συνιοῦσιν 
vel συνηγμένοις He? 251 probante Schweighaeusero, post ταὐτὸ 
add. συνηϑροισμένοις Wielandtius de Pol. archetypo. Diss. in- 
aug. Heidelb. 1887, 47. 

915, 2 (c. 83, 7) ἐπὶ AFRHR (traditam scripturam tuetur 
C. Wunderer coni. Pol. 7) BW?, ὑπὸ vulgo post He? 258; v. ad 
260, s. 5 (c. 84, 1) ὀμιχλώδους A BW? Hu?, ὁμιχλώδους 
FeR* vulgo; v. ad 316, 21. 

SI6 s (e. 84, 19) ὁμίχλης, A BW Hw?, outyAgs E*Re 
vulgo; v. ad 315, 5. 

918, 18 (c. 86,3) πᾶσι μὲν ἐπεβάλετο BW pro ἐπεβάλετο 
μὲν πᾶσι ibid. ἐπεβάλλετο Stichius de Pol. dic. genere 166, sed 
v. ad 278, 9. 95 (c. 86, 4) καί τι BW pro καὶ τὸ. 

920, 12 (c. 87, 5) μεγάλως DE Cobetus Mnemos. 1816, 362, 
sed v. BW Fleckeis. annal. 1884, 120. 

921,10 (c. 88, 3) πρεντετιανὴν C Ob 57 He 93, πραιτετ- 
τειανὴν Al, πραιτεττιανὴν A?R, πραιτουτιανὴν Ur 159^ coll. 
Liv. 22, 9, Πρετετιανὴν vulgo post Ca 239, Πραιτεττιανὴν resti- 
tuit Sch coll. Steph. Byz. p. 534, 5, quam formam testimoniis 
titulorum confirmari annotat Nissenus Jal. Landesk. II 498 
ann. 5. 35 (c. 88, 8) Ναρνίαν Seeckius Hermes 1818, 5098. 
BW coll. Ihnii hist. Rom. II 181, δαυνίαν A? (vel A7?) ἢ vulgo, 
διορκνίαν À, περὶ τὴν Ζαυνίαν coniungit cum ἐξώρμησε para- 
graphi antecedentis S. Pallazani Boll. di filol. class. 1902, 182 ss. 
(eam disputationem inspicere non potui, v. Woch. f. klass. Philol. 
1902, 529). 

322, 25 (c. 89, 6) ἔχειν ἐλπίδα Ben 222 BWISI1s. Hu? 
pro ἐλπίδα ἔχειν. 2: (89, 8) ὅλων Ur 159^ pro νομάδων, ὅλων 
πραγμάτων C. Wunderer Philol. 1894, 62s., v. 5, 66, 1 εἰς τὸν 
περὶ τῶν ὅλων συγκαταβαίνειν κίνδυνον. 

ῬΟΙΥΒ. HisrT. I. [U 
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9293, 30 (c. 90, 7) οὐενοαντάνην AR, Οὐενουαντανήν Di, 
unde Οὐενοαντανήν corr. Hw; de forma nominis v. Ditten- 
bergerum .Hermes 1812. 161 et 304. 31 (ibid) Τελεσίαν 
Cluver Ital. antiq. 1224 e Liv. 92, 13, 1 BW !; sed v. Nissenum. 
1. ο. ΠῚ 801, 6. 

924, 10 (c. 90, 11) δυεῖν BW I 185. et Fleckeis. 8618). 
1884, 118 pro δυοῖν, v. ad 288, τ. 25 (c. 91, 2) χρῆσϑαι τοῖς 
ἐμπορίοις Ben 222 B W γτο τοῖς ἐμπορίοις χοῆσϑαι. 30 (c. 91,4) 

WORT) xx (ον À? vel A7) AR, σενουεσάνοι C vulgo ante 
Sch, Σενοεσσανοὶ Steph. Byz., 2svovsccovoi vulgo post Sch, 
Σενουεσανοὶ Hw BW !, Σενοεσανοὶ BW?, quod et ü Latinorum 
exprimitur Graecorum o (v. Dittenbergerum Hermes 1812, 28255.) 

et SENVISANIS occurrit in titulo latino (v. BW!I 13). | 
925, 11 (c. 91, 9) post Σαυνίτιδος add. δευτέρα δὲ ἡ (cum 

hiatu) ἀπὸ τοῦ ἐριβανοῦ (cum hiatu) C e cap. 92, 1, δευτέρα δὲ 
ἡ ἀπὸ (δ᾽ ἀπὸ corr. Hw) τῆς Δατίνων χώρας coni. Sch, δευτέρα 
δ᾽ ἀπὸ τῆς “ατίνης B W, διὰ τῆς τῶν Τιανιτῶν χώρας, δευτέρα 
δὲ κατὰ τὸν '᾿Εριβιανὸν ^ τοὺς Καληνούς Nissenus Ital. Landesk. 
II 687 ann. 8. 

9826, 21s. (c. 92, 9) “δυνήσεται ποιήσασϑαι xci τὴν παραχει- 
id BW pro καὶ τὴν παραχειμασίαν δυνήσεται ποιήσασϑαι. 

27,25 (c. 98,5) μέχρις ἂν coni. Di I δδ, sed v. BW Fleck- 
eis. a 1884, 121. 

929, 19 (c. 94, 9) καὶ ἀναγχασϑεὶς] καταναγκασϑεὶς Dil42 
BW, sed v. Fleckeis. annal. 1889, 690 ann. 30. 

890, 12 (c. 95, 4) ἐπεβάλλετο Stichius 1. c. 166, sed v. ad 278, 9. 
332, 3 (c. 96, 9) Σαρδόν᾽ BW pro σαρδόνα (σαρδῶ B) coll. 

107158: 
9939,15 (c. 97, 5) ταὐτομάτου pro τοῦ αὐτομάτου Ben 228 

Hu Philol. 1858, 295 BW, v. BW Philol. 1908, 549. 
996, 24 (c. 100, 1) παρὰ τῶν παρασχόπων AR, παρὰ τῶν 

κατασκόπων CE?; παρὰ τῶν σκοπῶν C. Wunderer coni. Pol. 30s., 
quod in prioribus Polybii libris Poenorum speculatores con- 
stanter nominentur cxozoí, non χατάσχοποι. 29 (c. 100, 2) 
λιβυρνον (s. acc.) A, λίβυρνον R5 vulgo, Téfvorov coni. Sch, 
Tigvovov Nissenus ' tal. Landesk. ΤΙ 786 ann. 2; ea quae 
G. Grasso disputavit de Polybii monte Liburno (Avisa di 
storia antica cet. VII 1, 187) equidem non potui inspicere. 

997, 10s. (c. 100, 6) προστάξας — oixovoutev ταύτην nach- 
dem jede Abteilung angewiesem worden war, tüglich ew be- 
stimmtes Maf an die eigenen Leute abzuliefern, als eime den — 
F'ouragemeistern der Abteilung euerteilte Auflage. Cum Reiskio , 
enim (p. 2118.) ἐπιβολὴν τοῦ τάγματος τοῖς προκεχ. ἐπὶ τὴν 
οἰκονομίαν ταύτην ita sunt accipienda, ut eadem sint, ac 51. 
Polybius dixisset ἐπιβεβλημένον [hoc est ἐπιτεταγμένον ὑπ᾽ 
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"Avvifov]| τοῖς ἐξ ἑκάστου τάγματος ztQoxsy. sig τὴν τοῦ σίτου 
οἰκονομίαν. Mandaverat igitur Hannibal, ut unaquaeque exer- 
citus pars certam frumenti mensuram ad suos (non ad Hanni- 
balem) quotidie adveheret, tantam scilicet, quanta esset im- 
perata agminis administratoribus rei frumentariae. 

340, 22 (c. 103, 4) συνεβεβήκει) v. Hw .E.Z. XXXII 16 p. 93. 
30 (c. 103, 7) ἀντιφιλονεικοῦντα AE, vulgo, corr. Di BW?, v. 
T IV 21. 

342, 9 (c. 105, 2) μετὰ τῶν ἱππέων αὐτοῦ C Ob 60" vulgo 
post Je? 281 Sch, αὐτῶν μετὰ τῶν ἱππέων AFR, αὐτῶν μετὰ 
τῶν ἱππέων αὐτοῦ He 100 vulgo ante Sch, αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἱππέων Σ He ante Be. ?4 (c. 105, 6) σημείας AFR BW?, 
σημαίας C vulgo, v. BW IV 21 et cf. ad 353, 26. 

943,21 (c. 106,2) ῥηγοῦλος FSR5 vulgo, ῥηγουλος (8. acc.) A, 
ῥήγουλος Be Hw BW ?*?. 

944, 1 (c. 106, 6) ποστούμιον A* R5, corr. BW?, v. BW? IV 19. 
946, ὁ (c. 107, 12) τοῖς ῥωμαίοις στρατοπέδοις AL vulgo 

ante Sch, τοῖς δωμαϊκοῖς στρατοπέδοις B vulgo post Sch (v. ind. 
hist. *196 v. 'Ρωμαϊκός), τοῖς δῥωμαίων στρατοπέδοις Z2, ut conie- 
cerat Hu. 

947,10 (c. 108, 7) τό τε] τὸ δὲ coni. BW coll. 1,60,8; 65,8; 
89118:.97:99. 3: 55, 2. 9, 4, 19; 17, 65 49, 19; 70, 10; 89, 6. 4, 8, 4; 30, 3; 
0. 10: 11. 3-5, 19; 4 cet. 

950, ?3 (c. 110, 10) σταδίων AF R vulgo ante Sch, σταδίους 
superscripto ov C, σταδίους vulgo post Sch, στάδι᾽ Hu, v. BW 
Fleckeis. annal. 1890, 833 s. 

991, 6 (c. 111,2) ἱπποκρατοῦντας AF R vulgo, ἱπποκρατοῦν- 
τες Hw Fleckeis. annal. 1858, 817 Hw!, ad traditam scripturam 
redit Hw?; v. ad p. 145, 51. 

398, 26 (c. 113, 3) σημείας AFER. BW, σημαίας C vulgo, 
v. ad 342, 94. 

9955, 18 (c. 115, 1) ἔπισος AF R, ἐπ᾽ ἴσον Hu coll. 2, 30, 1. 
6,38, 4. 8,1, 9 BW, ἐπ᾽ ἴσης Di coll. 10, 16, 9, traditam scrip- 
turam tuetur C. Wunderer διά. f. d. bayr. Gymn.1889,845 BW *. 

907,18 (c. 116, 6) περὶ] παρὰ Woelfflnnus act. semin. Er- 
lang. Il 159, sed v. BW Fleckeis. annal. 1889, 158 et cf. 
ΠΤ. 3. 9, 8, 7. 10, 49, 1. 

998, 4 (c. 116, 9) κατά τὲ τὸν coni. Be, sed v. Kaelkerum 
q03:987 8: 18 (c. 116, 13) ψυχὴν AFER, φυγὴν Emperius 
opusc. 318 Hw BW, sed v. C. Wundererum Philol. 1894, 52 s. 

29 (c. 117, 3) — οἱ δ᾽ ἐκτὸς ὄντες τῆς μάχης —] v. BW Fleck- 
eis. annal. 1889, 158 ss. 

359, 4 (c. 117, 5) ἐπιγενομένοις] ἐπιγινομένοις BW, sed 
v. ad 216, 29. 
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Libro duo priores praemittuntur velut praeparatio. 

Cap.IV Res Romanae cum omnium gentium rebus conexae. 
Historia universalis. Ex disiectis membris non licet iudi- 
care de toto. 

Cap. V. Transitus ad ipsum argumentum. Initium paulo 
altius repetendum. 

Cap. VL Pars prior praeparationis. hes ante bellum Puni- 
cum primum. Roman Italiam subigunt. 

Cap. VII. Mamertini Messanam occupant. Hhegium a prae- 
sidio Romano opprimitur (A. Urb. 474). Supplicio afficiun- 
tur perfidi (A. Urb. 483). 

Cap. VIII. Mamertini premuntur à Syracusanis. Hiero prae- 
tor Syracusanorum (ἃ. Urb. 485). 

Cap. IX. Hiero rex Syracusanorum (A. Urb. 486). 
Cap. X. Mamertini alii Romanos advocant, alii Poenos. De- 

lniberant Romani de Mamertinis. 
Cap. XL Auxilium ferendum decernunt (A. Urb.490). Sunes 

oppidum. Hiero Poenis sese iungit. Chalcidicus mons. 
Appius Claudius Messanam traicit. Fugat Hieronem. 

Cap. XIL. Appius Claudius pellit Poenos. Instituti ratio 
scriptoris. 

Cap. XIII. Pars posterior praeparationis. Argumentum libri 
I et II, quibus haec pars continetur. hatio tractandi res 
his libris comprehensas. Bellum Punicum I. 

Cap. XIV. Philinus et Fabius historici. Officium historici. 
Veritas lumen historiae. 

Cap. XV. Philin errores. Echetla oppidum. 
Cap. XVI. Bellum magna vi suscipitur (Δ. Urb. 491). Le- 
gionum Romanarum ratio. Foedus Romanorum cum Hie- 
rone. 



ARGUMENTA LIBRORUM. XXXVII 

Cap. XVII. Apparatus Poenorum Agrigenti. L. Postumius, 
Q. Mamilius Cos. (A. Urb. 492). Obsident Agrigentum. 
Severa Romanorum disciplina. 

Cap. XVIII. Obsidio Agrigenti. Heraclea opp. Hannibal 
praefectus Agrigenti. Hanno praetor Poenorum capit Her- 
besum. Romani obsidentes Agrigentum obsessi ab Hannone. 

Cap. XIX. Proelio profligatur Hanno. Hannibal cum suis 
evadit ex urbe. Agrigentum captum a Romanis. 

Cap. XX. Maiora consilia agitant Romani. L. Valerius. T. 
Otacilius Cos. (A. Urb. 493). De ingrediendo mari cogi- 
tant Romani. Classem parant audaces, qui nullam antea 
bellieam navem habuerant. 

Cap. XXI Ratio exercendi remiges. Exit prima classis Ro- 
mana (A. Urb. 494). Cn. Cornelius Cos. captus ad Liparam 
a Boode Poeno. Plures naves amittit Hannibal praefectus 
classis Punicae. 

Cap. XXII. Duili pugna navalis. Corvi structura. Usus in 
pugna naval. 

Cap. XXIII. Duili victoria navalis. Mylaites ager. 
Cap. XXIV. Segesta obsidione liberata.  Macella capta. 

Hamilear caedit auxilia Romanorum. Romani in Sardinia 
victores (A. Urb. 495 et seq.). Hannibal in crucem actus. 
A. Atilius, C. Sulpicius Cos. (A. Urb. 496). Plures Sici- 
liae urbes capiunt. 

Cap. XXV. C. Atilu anceps pugna navalis ad Tyndaridem 
(A. Urb. 497). Augentur utrinque classes (A. Urb. 498). 

Cap. XXVI. M. Atilius Regulus, L. Manlius Africam petunt. 
Copiae navales. 'Triari navales. CDXX viri in quaque 
navi  Acies navalis Romanorum triquetra. 

Cap. XXVII. Acies Poenorum. Eorum duces. Proelium navale 
ad Ecnomum. Triplex proelium navale. 

Cap. XXVIII — Victoria Romanorum. 
Cap. XXIX. In Africam appellunt Cos. Capiunt Clupeam. 

Populantur Africam. M. Atilius Regulus in Africa manet. 
Cap. XXX. Poeni duces suos convocant. Reguli successus 

in África. Adis oppidum. Imperite rem gerunt Poeni. 
Fugantur a Regulo. Capitur Tunes. 

Cap. XXXI. Undique premuntur Poeni (A. Urb. 499). Dura 
eis imperat Regulus. 

Cap. XXXII. Xanthippus dux Poenorum. 
Cap. XXXIIL  Xanthippus et Regulus. 
Cap. XXXIV. Committitur proelium. Reguli clades. Capitur 

a Poenis. 
Cap. XXXV. Monita Polybii. Fructus historiae. 
b XXXVI. Xanthippus domum redit. M. Aemilius, Ser. 

ulvius Cos. Africam petunt. Capiunt Punicam classem. 



XXXVIII ARGUMENTA LIBRORUM. 

Cap. XXXVII. Victricis classis infandum naufragium. [n- 
festa navigationi signa. Pertinax audacia Romanorum. 

Cap. XXXVIII. Novae Poenorum spes in Sicilia. Asdrubal 
Lilybaei (A. Urb. 500). Nova classis Romanorum. ἀ. 
Atihus, Cn. Cornelius Cos. Panormum Poenis eripiunt. 

Cap. XXXIX. (A. Urb. 501). Cos. cum classe haerent in 
δι. Meninx. Lotophagorum ins. Alterum ingens nau- 
fragium. Poenis mari cedunt Romani. Cos. in Sicilia 
pedestribus copiis (À. Urb. 502).  Pavent elephantos. 
Thermam et Liparam capiunt. C. Atilius, L. Manlius Cos. 
(A. Urb. 504). 

Cap. XL. (A. Urb. 504). Caecilius et Asdrubal ad Panor- 
mum. Caeditur fugaturque Asdrubal. 

Cap. XLI. Novam classem parant Romani (A. Urb. 504). 
Lilybaeum obsident. 

Cap. XLIL Siciliae situs et figura. Pachynus, Pelorias. lLa- 
lybaeum obsident Romani. Himilcon praefectus Lilybaei. 

Cap. XLIII. Lilybaeum prodere conantur mercennarii. AÁlexo- 
nis Achaei fides. Irrita Lilybaei proditio. 

Cap. XLIV. Subsidium mittitur Lilybaeo. Hannibal cum 
subsidio intrat. 

Cap. XLV. Erumpunt obsessi. Frustra tentant machinas 
Romanorum. 

Cap. XLVI. Drepana Hannibal Rhodius. Securus Lilybaeum 
navi intrat, et fidenter exit. Idem saepe facit Rhodius et 
alii. 

Cap. XLVIL Portum Lilybaei obstruunt Romani. Capitur 
Hannibal Rhodius. 

Cap. XLVIIL Erumpunt obsessi ex Lilybaeo, et opera Ro- 
manorum incendunt. Circumvallant Lilybaeum Romani. 

Cap. XLIX. (A. Urb. 505). P. Claudius Cos. Drepana ten- 
tat. Adherbal praefectus Drepanorum. 

Cap. L. P. Claudius ab Adherbale male accipitur ad Dropana. 
Cap. LI. Fugatus classem perdit P. Claudius. 
Cap. LII. Adherbalis gloria. P. Claudii infamia. L. Iunius 

Cos. in Siciliam mittitur. 
Cap. LIII. Classi Romanae ad Lilybaeum et Heracleam in- 

sidiatur Carthalo. 
Cap. LIV. L. Iunius Cos. Lilybaeum navigat. Classem nau- 

fragio amittit. 
Cap. LV. Mare omittunt Romani. L. lunius Erycem occu- 

pat. Eryx mons et oppidum. Venus Erycina. Erycem tenet 
Iunius. 

Cap. LVI. Amilear Barca (A. Urb. 507 sqq.). Ercte castel- 
lum. Amilcar et Romani ad Panormum. 

Cap. LVIL. Aequus Mars inter utrosque. 



ARGUMENTA LIBRORUM. XXXIX 

Cap. LVIII. Amilcar et Romani ad Erycem (A. Urb. 510 sqq.). 
Gallorum gallinaceorum pugna. 

Cap. ΙΧ. Classem denuo parant Romani. (A. Urb. 511). 
Sumptibus privatorum paratur classis. C. Lutatius cum 
classe ad Drepana (A. Urb. 512). 

Cap. LX. Hanno praefectus classis Poenorum.  Hiera ins. 
Lutatius et Hanno ad Aegussam. 

Cap. LXI. Proelium navale ad Aegussam (A. Urb. 513). 
C. Lutatius debellat classem Poenorum. 

Cap. LXII. Pacem petunt Poeni per Amilcarem DBarcam. 
Laus Amilcaris. Pacis condiciones. 

Cap. LXIIL. Pax concluditur cum Poenis. Belli gesti magni- 
tudo. Mira classium commissarum moles. Consilio et vir- 
tute, non casu, parta potentia Romanorum. 

Cap. LXIV. Promittitur liber de forma reipublicae Romanae. 
Poeni cum Romanis collati. 

Cap. LXV. Bellum Romanorum cum Faliscis. Bellum Afri- 
cum Poenorum cum suis mercennariis inexpiabile et alias 
memorabile. 

Cap. LXVI. Origo belli Africi. Afri et mercennarii Poeno- 
rum ex Sicilia in Africam traiiciuntur. Carthagine mit- 
tuntur Siccam. Stipendi debiti rationes exaggerant. 

Cap. LXVII. Seditio mercennariorum et periculosa turba. 
Hanno sedare tumultum nequit. 'Tunete seditiosi castra 
ponunt. 

Cap. LXVIII. Omnia pollicentur Poeni. Maiora semper postu- 
lant mercennarii. Gesconi res committitur. 

Cap. LXIX. Spendius et Mathos irritant commilitones. Sae- 
viunt in nolentes secum facere. Duces rebellium Spen- 
dius et Mathos. 

Cap. LXX. Gesconem comprehendunt. Bellum suscipiunt 
apertum (A. Urb. 514). Concitant Afros adversus Poenos. 
Uticam et Hipponem obsident. 

Cap. LXXI. Poenorum res angustae. 
Cap. LXXIL. Durum imperium Poenorum in subditos. Femi- 

nae cum viris rebellioni favent. 
Cap. LXXIII. Poenorum apparatus. Hippo et Utica obsessae 

à rebellibus. Carthaginis situs. Tunes. 
Cap. LXXIV. Hanno imperite rem gerit ad Uticam. Rursus 

ad Gorzam. 
Cap. LXXV. (A. Urb. 515) Amilcar Barca Uticam obsidione 

liberat. Bacara fluvium vado traiicit. Custodes pontis à 
tergo adoritur. 

Cap. LXXVI. Profligat rebelles Amilcar. 
cet LXXVIL Rursus Àmilcarem premit Spendius. Autari- 

tus Gallus et Afri Numidaeque cum Spendio. 



XL ARGUMENTA LIBRORUM, 

Cap. LXXVIIL. Narava Numida ad Àmilearem transit. Amil- 
car acie vincit rebelles. 

Cap. LXXIX. Mercennarii in Sardinia deficiunt a Poenis. 
Omnis Sardinia deficit. In Africa rebelles commentis du- 
cum suorum confirmantur. Spendius irritat rebelles. 

Cap. LXXX.  Autaritus Gallus saeva suadet. Saeviunt re- 
belles in humaniores. (Gesconem misere trucidant. 

Cap.LXXXI. Saeva ala consilia capiunt. Animorum ulcera 
1nsanabilia. 

Cap. LXXXII. Poenorum duces Amilcar et Hanno discordes 
inter se. Commeatus Poenorum perit naufragio. Hippo 
et Utica deficiunt ad rebelles.  Rebelles Carthaginem 
obsident. 

Cap. LXXXIII. Hiero iuvat Poenos. Nec Romani desunt 
Poenis. : 

Cap. LXXXIV. Rebelles premit Amilcar (A. Urb. 516). Ars 
imperatoria quantum praestet rudi audaciae. Fame pressi 
rebelles se mutuo vorant. 

Cap. LXXXV. | Amileari dedit se Spendius. Necatur multi- 
tudo rebellium. Prion locus prope Carthaginem. 

Cap. LXXXVI. Matho rebellis obsidetur Tunete. Spendius 
in cruce suspenditur. Hannibal a Mathone capitur. In 
crucem agitur. 

Cap. LXXXVIL | Hanno et Àmilcar in concordiam reducti. 
Premunt Mathonem. Leptis oppidum. Acie victus capitur 
Matho. 

Cap. LXXXVIII. Pacata Africa. Hippo et Utica receptae. 
Finis belli Africi. Sardinia Romanis cedunt Poeni et no- 
vum tributum recipiunt (A. U. 516). 

ARGUMENTUM LIBRI SECUNDI. 

Cap. L Nexus historiae. Amilear in Hispania (A. Urb. 
517—525). Asdrubal succedit Amilcari. 

Cap. II. Res Illyricae (A. Urb. 823). Agron rex Illyriorum. 
Aetoli Medionem oppugnant. De titulo manubiarum liti- 
gant praetores Aetolorum. 

Cap. III. Agron iuvat Medionios. Clades Aetolorum ad Me- 
dionem. 

Cap. IV. Consilium Aetolorum in ipsos vertit fortuna. Mori- 
tur Agron. TTeuta regina lllyriorum.  Infestat maria (A. 
Urb. 524). 



ARGUMENTA LIBRORUM. XLI 

Cap. V. Phoenice proditur lllyriüs a Gallis mercennariis. 
Scerdilaidas dux Illyriorum. lllyrii acie vincunt Epirotas. 

Cap. VI. Aetoli et Achaei succurrunt Epirotis. Helicranum. 
Indutiae Epirotarum cum Illyris. Epirotae et Acarnanes 
foedus faciunt cum Illyrüs. Imprudentia Epirotarum. 

Cap. VII. Gallorum mercennariorum perfidia. 
Cap. VIII. Mare infestat Teuta. Issam obsidet. C. et L. Co- 

runcani, legati ad Teutam.  Occiditur unus ex legatis. 
Cap. IX. Dyrrachium dolo capiunt lllyrü (A. Urb. 525). 
Mox rursus expelluntur. Corcyram obsident. 

Cap. X. Classem auxiliarem Achaeorum profligant ad Paxos 
insulas. Margus Carynensis. Corcyra lllyrüs se dedit. 
Demetrius Pharius, Corcyrae praefectus. 

Cap. XI. Bellum Romanorum Illyricum. Cn. Fulvius, A. Postu- 
mius Cos. Demetrius Pharins et Corcyrenses Romanis se 
tradunt. Tum Apollonia et Dyrrachium. Ardiaei subacti. 
Parthini, Atintanes, Issaei, in fldem recepti. Damnum 
ad Nutriam acceptum. Arbon et Rhizon opp. et fl. Deme- 
irius ἃ Romanis Illyrico praeficitur. 

Cap. XII. Pax lllyrüs data (A. Urb. 526). Legatio Romana 
ad Graecos de rebus Illyricis. Romani Isthmicorum ludo- 
rum participes facti. 

Cap. XIII. Res Hispanienses. Asdrubal Novam Carthaginem 
condit. Foedus Romanorum cum Asdrubale. 

Cap. XIV. Res Gallicae. Gallia Cisalpina. Italiae figura 
triquetra. Figura et fines Galliae Cisalpinae. 

Cap. XV. Ubertas Galliae Cisalpinae. Galli Alpini. Galli 
Transalpini. 

Cap. XVI. Apenninus mons. Padus fluvius. 
Cap. XVII Etrusci superiore Italia pulsi a Galli. Galli 

Tlranspadani. Cispadani. Vitae ratio Gallorum Cisalpino- 
rum. 

Cap. XVIIL  Irruptiones Gallorum in dicionem Romanam 
(A. Urb. 864, 393, 404, 420). 

Cap. XIX. (A. Urb. 455.) Galli in agro Camerte caedunt 
Homanos (A. Urb. 458 sqq). Caeduntur a Romanis. L. 
Caecilius praetor cadit in pugna (A. Urb. 471). Delentur 
Senones Gall. Sena colonia. 

Cap. XX. Caeduntur Boi cum Etruscis ad Vadimonem 
lacum. Rursus victi pacem petunt (A. Urb. 472). Bellis 
Gallicis durantur Romani ad alia. 

Cap. XXI. (A. Urb. 517.) Novi motus Gallorum. Boii suos 
reges occidunt. Lex agraria C. Flaminii (A. Urb. 522). 
Gravis belli Gallici origo. 

Cap. XXII. (A. Urb. 523 sqq.) Insubres et Boii concitant 
Gaesatas. Metuunt Romani. 



XLII ARGUMENTA LIBRORUM. 

Cap. XXIII. (A. Urb. 529) Erumpit bellum Gallicum Cisal- 
pinum. Veneti et Cenomani favent Romanis. (A. Urb. 529). 
Copiae hostium. L. Aemilius Cos. Ingentes apparatus Ho- 
manorum. 

Cap. XXIV. Copiae Romanorum et sociorum. Legio Romana. 
Cap. XXV. Galli Etruriam populantur. Caeduntur Romani 

ad Faesulam. 
Cap. XXVI. Succurrit L. Aemilnus et servat reliquos. Do- 
mum repetunt Gall. 

Cap. XXVII. Abeuntibus occurrit C. Atilius Cos. ex Sar- 
dinia rediens. (Galli inter duos hostes. 

Cap. XXVIII. Acies bifrons Gallorum. Nudi pugnant Gae- 
satae. In certamine equitum cadit Atilius. Proelium ad 
Telamonem. 

Cap. XXIX. Aciei bifrontis commoda et incommoda. Cla- 
mor Gallorum belheus. Maniacae. 

Cap. XXX. Profligantur Gaesatae ab 1aculatoribus Romanis. 
Reliquus Gallorum exercitus armorum genere victus cae- 
ditur. 

Cap. XXXI  Caesorum numerus. L. Aemilius persequitur 
victoriam. Novi Cos. Boios in deditionem accipiunt (A. 
Ὅτ. ὅ80). 

Cap. XXXII. P. Furius C. Flaminius Insubribus inferunt 
bellum. Signa aurea Insubrium. Cenomanorum auxilia su- 
specta Romanis (ἃ. Urb. 531). 

Cap. XXXIIL Vincuntur Insubres consilio tribunorum. Gladii 
Gallorum inepti. Flaminn temeritas. 

Cap. XXXIV. (A. Urb. 532.) Pax negatur Insubribus. Acer- 
ras obsident Cos. M. Claudius Marcellus proelio vincit ad 
Clastidium. Cn. Cornelius Seipio Àcerras capit et Medio- 
lanum. 

Cap. XXXV. Deditione Insubrium finitur bellum Gallicum. 
"Lusus fortunae memorabiles. In irruptionibus barbarorum 
non desperandum. 

Cap. XXXVI. (A. Urb. 533.) In Hispania Annibal succedit 
Asdrubali. 

Cap. XXXVIL  Transitus ad reliquam partem praeparationis. 
Res Graecorum. Institutum auctoris. Res Achaeorum eo- 
rumque foedus. 

Cap. XXXVIIIL. Nomen Achaeorum. Foedus Achaicum. Ve- 
tera instituta Achaeorum. 

Cap. XXXIX. Graeci Italici asciscunt instituta Achaeorum. 
Lacedaemonii et Thebani arbitris utuntur Achaeis. 

Cap. XL. Instaurati foederis Achaici auctores. Aratus, Phi- 
lopoemen, Lycortas. 

Cap. XLI. Instauratio foederis Achaici. Foedus pristinum. 



ARGUMENTA LIBRORUM. XLIII 

Civitates foederatae duodecim. Foedus dissolutum a Ma- 
cedonibus. Instaurationis initium (Olymp. 124, A. Urb. 
A70 sqq.) 

Cap. XLII. Laus Achaeorum. 
Cap. XLIII. Margus Carynensis praetor Áchaeorum (Olymp. 

131, À. Urb. 500). Aratus Achaeis Sicyonem attribuit (A. 
Urb. 503), Corinthum et Megara (Olymp. 134, A. Urb. 511). 
Aratus praetor opponit se Macedonibus et Aetolis. Anti- 
gonus Gonatas rex Macedoniae. 

Cap. XLIV. Achaei socii Aetolorum adversus Demetrium. 
Tyranni posita tyrannide accedunt Achaeis (Olymp. 136, 
À. Urb. 521 sqq.) Lydiadas tyrannus Megalopolis. 

Cap. XLV. Aetoli favent Antigono Dosoni et Cleomeni ad- 
versus Áchaeos. Aetolorum consilia pervertit Aratus. 

Cap. XLVL Cleomenes rex Lacedaemoniorum plura oppida 
Achaeorum capit. Bellum Cleomenicum (Olymp. 138, A. 
Urb. 521). 

Cap. XLVII. Aratus molitur societatem cum Antigono Dosone. 
Cap. XLVIIL In eam rem utitur Megalopolitarum opera. 

Nicophanes et Cercidas Megalopolitae. Legati ad Antigo- 
num. 

Cap. XLIX. Mandata legatorum. 
Cap. L. Promittit societatem Antigonus. Soli bellum sus- 

cipiunt Achaei, duce Arato. 
Cap. LI. Cladibus afficiuntur Achaei ad Lycaeum, ad Lado- 

cea, ad Hecatombaeum. Achaei et Aratus advocant An- 
tigonum. 

Cap. LII. Cleomenes plura Achaeorum oppida capit. Eidem 
Corinthii se dedunt. Acrocorinthum Antigono offert Aratus. 
Anügonus in Peloponneso. 

Cap. LIII. Argos occupant Achaei. Recipere illam frustra 
tentat Cleomenes. 

Cap. LIV. Antigonus occupat Acrocorinthum.  Praesidia 
Cleomenis expellit. Plurima oppida Cleomeni eripit Anti- 
gonus (A. Urb. 532). 

Cap. LV. Cleomenes in Megalopolin irruit. Saevit in Mega- 
lopolitanos. Thearces Clitorius. 

Cap. LVI. Phylarchus historicus adversatur Arato. Exag- 
gerat res tristes: velut in his quae de Mantinea narrat. 
Aliud est tragoedia, aliud historia. Diversae rei caussae 
variant rem. 

Cap. LVILI. Mantinea Cleomeni se tradiderat. Recepta fue- 
rat ab Árato et benigne habita. Mantinenses grati agno- 
scunt humanitatem Achaeorum. 

Cap. LVIIL Iterum ad Cleomenem deficiunt perfidi Manti- 
nenses et praesidium Achaeorum interficiunt. Perfidia 
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Mantinensium gravissimam poenam merita. Phylarchi 
mendaces tragoediae de Mantinensibus. 

Cap. LIX. De Aristomacho Argivo tragoedias movet Phy- 
larchus. 

Cap. LX. Merito occisus Aristomachus. 
Cap. LXI. Non solum iniqua, sed et praeclare facta nar- 

rare debet historieus. Megalopolitae generose respuunt 
beneficia Cleomenis. Eorum virtutem tacet Phylarchus. 

Cap. LXIL Exaggerat Phylarchus praedam ex Megalopoli. 
Tenues Peloponnesiorum opes. 

Cap. LXHI.  Pugnantia scribit Phylarchus. 
Cap. LXIV. Cleomenes Argivum agrum populatur (Olymp. 

139, A. Urb. 533). 
Cap. LXV. Antigonus 1n Laconicam ducit. Cleomenis castra 

et acies ad Sellasiam.  Euas, Olympus, Oenus. Perioeci 
Spartanorum. 

Cap. LXVI. Castra Antigoni ad Gorgylum fluvium. Acies 
Antigoni et Cleomenis. 

Cap. LXVII Proelium. Philopoemenis prudens consilium. 
Cap. LXVIII Philopoemenem laudat Antigonus. Imperitia 

Euchndae fratris Cleomenis. PFugatur. 
Cap. LXIX. Philopoemenis fortitudo. Proelium inter reges 

commissum. Funduntur Lacedaemonii. Cleomenes Ale- 
xandriam fugit. 

Cap. LXX. Antigonus Sparta potitur. Mox domum redit. 
Honoribus cumulatus a Graecis. Obit. 

Cap. LXXI. Consilium auctoris. Circa idem tempus obeunt 
plures reges. Conexio libri I et II cum sequentibus. 

ARGUMENTUM LIBRI TERTII. 

Cap. I. Incipit uberior et propria Polybii historia. Insti- 
tutum auctoris. 

Cap. Il. Argumentum partis ΠῚ et principalis Historiarum. 
Cap. III. Idem. 
Cap. IV. Argumentum appendieis partis II Historiarum. 
Cap. V. Argumentum partis III Historiarum. 
Cap. VI. Disputatur de caussis belli Punici IL. Discrimen 

inter principium, causam, praetextum.  Ostenditur exem- 
plo belli Alexandri cum Persis. 

Cap. VIL Causa, praetextus, principium belli Romanorum 
cum Antiocho. Inter haec notandum discrimen. 

Cap. VIII. Fabii sententia de causis belli Punici secundi. 



ARGUMENTA LIBRORUM. XLV 

Cap. IX. De fide scriptoris recte aestimanda. Prima causa 
belli Punici secundi. 

Cap. X. Altera et maxima causa. Tertia belli causa. 
Cap. XL Hannibal iurat perpetuum odium in Romanos. 
Cap. XII. In pace odium non posuerant Poeni. Monitum 

Polybii. 
Cap. XIII. Initia belli Hannibalici (A. Urb. 533). Hamnni- 

bal subigit Olcades. 
Cap. XIV. Vaccaeos subigit (A. Urb. 534). A Carpetanis 

opprimitur. Mox ipsos opprimit. Hispania ulterior paene 
tota paret Poenis. 

Cap. XV. Saguntinorum legationes ad Romanos. Roma- 
norum legatio ad Hannibalem. Carthago Nova. Ferocia 
et malae artes Hannibalis. Carthaginem proficiscuntur 
legati Romani. 

Cap. XVL Res Illyricae. Demetrius Pharius deficit à Ro- 
manis. L. Aemilius Cos. Mittitur in Illyricum (Olymp. 140. 
BU rp: 535). 

Cap. XVII. Situs Sagunti. Saguntum oppugnat Hannibal. 
Expugnatur Saguntum. 

Cap. XVIIL Bellum Illyricum cum Demetrio Phario. Aemi- 
lus Cos. Dimalum vi capit. Pharum aggreditur. Strata- 
gema Aemilii. 

Cap. XIX. Fugatur exercitus Demetri. Demetrius ad Phi- 
lippum profugit. Messenae perit Demetrius. Pharus capta 
et Illyricum receptum. 'Triumphat Aemilius. 

Cap. XX. Sagunto capto quid fecerint Romani. Fabula de 
pueris Romanis in senatum admissis. Chaereae et Sosyl 
nugae. Legatio Romana Carthaginem missa. 

Cap. XXL Poeni cum Romanis de 1ure disceptant. Romani 
verbis contendere nolunt. 

Cap. XXII. Primum foedus Romanorum cum Poenis (A. Urb. 
245). Vetusta lingua latina. 

Cap. XXIII. Monita Polybii de hoc foedere. 
Cap. XXIV. Alterum foedus (A. Urb. 406 vel 448). Monita 

Polybii. 
Cap. XXV. Foedus proximum ante bellum Punicum I (A. 

Urb. 475). Iuramentum per lovem lapidem. 
Cap. XXVI. Foederum tabulae aeneae.  Philini error circa 

illud foedus. 
Cap. XXVII. Foedus post bellum Punicum I. Foedus post 

bellum Africum. Foedus cum Asdrubale. 
Cap. XXVIII. Monita Polybii de iure Rom. bello Punico I. 
Cap. XXIX. Iura Romanorum bello Punico II. Ratum esse 

debuit foedus cum Asdrubale. Ex superiori foedere novis 
etiam sociis cautum erat. 
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Cap. XXX. Saguntini ante tempora Hannibalis socii erant 
Romanorum. Alio respectu iniuste bellum Punieum II 
susceperunt Poeni. Alio respectu iure. 

Cap. XXXI. Cur his immoratus sit Polybius. Rerum praeter- 
itarum cognitio ad res nunc gerendas necessaria. ln histo- 
ria causae et adiuncta et consequentia debent exponi. 

Cap. XXXIL  Molem operis sui excusat auctor. Fructus 
historiae universalis. 

Cap. XXXIIL  Optionem pacis et belli Poenis dant Romani. 
Hannibal parat expeditionem in italiam (A. Urb. 535). 
Africam praesidio Hispanorum firmat. Hispaniae prae- 
sidia petit ex Africa. Tabulae aéneae Hannibalis in La- 
cinio. 

Cap. XXXIV. Gallorum nuntios exspectat Hannibal (A. Urb. 
536). Gallorum nuntii. Copias contrahit et hortatur Han- 
nibal. 

Cap. XXXV. Iberum transit et Hispaniam citeriorem subigit. 
Hannonem Hispaniae citeriori praeficit. Pyrenaeum superat. 

Cap. XXXVI. Geographia cum historiaiungenda. Quattuor 
mundi plagae. 

Cap. XXXVIL . Tres maiores terrae partes, Asia, Africa 
Europa. Narbo fl. Iberia. 

Cap. XXXVIIL. Ignotae terrae australes et boreales. Situm 
locorum animo complecti debet lector. 

Cap. XXXIX. Longitudo dicionis Poenorum in Africa. Lomn- 
gitudo viae ab Hannibale confectae. Signa milliaria. 

Cap. XL. (A. Urb. 536.) P. Cornelius Ti. Sempronius Cos. 
Placentia et Cremona. Rebellant Boii et Insubres. Muti- 
nam obsident. L. Manlius praetor. Fugatur et obsidetur 
a Bons. 

Cap. XLI P. Cornelius Scipio in Hispaniam navigat. Ti. 
Sempronius Carthaginem cogitat obsidere. Scipio Massi- 
liae exponit copias. Hannibal ad Rhodanum. 

Cap. XLII. Traicere flumen parat. Alia parte praemittitur 
Hanno Bodmilcaris filius. 

Cap. XLIII. Ehodanum traicit Hannibal. 
Cap. XLIV. Numidae equites exploratum missi. Magilus 

regulus ex Gallia Circeumpadana. Hannibal ad Rhodanum 
hortatur suos. 

Cap. XLV. Speculatores Numidae fugati ab equitibus Sci- 
pionis. Scipio castra Hannibalis versus proficiscitur. 

Cap. XLVI. "Traiectio elephantorum. | 
Cap. XLVII. Iuxta Rhodanum progreditur Hannibal. Rhoda- 

nus. AÁrdyes Gall. Aliorum fabulae de itinere Hannibalis. 
Cap. XLVIIL Fabulae de itinere Hannibalie. Prudenter 

iter instituit. 
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Cap. XLIX. Scipio redit in Italiam. Fratrem in Hispaniam 
mittit. Hannibal in insula inter Rhodanum et Isaram. 
Regulo huius regionis opem fert adversus fratrem. 

Cap. L. Hannibal ascendens Alpes infestatur ab Allobrogibus. 
Cap. LI. Hos caedit ac reprimit. 
Cap. 111. Alpes ascendere pergit. Specie pacis decipitur 

ab Alpinis. 
Cap. LIII. Hannibal paene opprimitur ab Alpinis. Summa 

iuga Alpium conscendit. 
Cap. LIV. Ex iugo Alpium suis ostentat Itaham. Descen- 

dere Alpes incipit. Via longo praecipitio interrupta. 
Cap. LV. Nives in Alpibus insuperabiles. Viam per prae- 

rupta munit Hannibal. 
Cap. LVI. Superatis Alpibus Italiam ingreditur. Residuarum 

copiarum numerus. P. Cornelius Scipio ad Padum accedit. 
Cap. LVII. Rerum in natura memorabilum enarratio per- 

tinet etiam ad historiam. Sed seorsum et ex professo ea 
tractaturus est Polybius. Catillones in legendis historiis. 

Cap. LVIII. Multa fabulosa narrarunt veteres. Nec mirum 
ob difficultates olim oblatas. 

Cap. LIX. Polybii aetate melius cognosci multa potuerunt. 
Polybii itinera eo consilio suscepta. 

Cap. LX. Residuum exercitum reficit Hannibal. Taurinos 
subigit expugnata eorum urbe. 

Cap. LXI. Hannibal et Scipio mirantur alter alterius ad- 
ventum. Romae magma trepidatio. Advocatur Ti. Sempro- 
nius ex Sicilia. 

Cap. LXII. Spectaculo captivorum suos hortatur Hannibal. 
Cap. LXIIIL. Hannibalis oratio ad milites. 
Cap. LXIV. P. Scipio inter Padum et Ticinum. Hortatur 

milites. 
Cap. LXV. Proelium equestre ad Ticinum. Fugatur equi- 

tatus Sciplonis. 
Cap. LXVI. Scipio vulneratus cis Padum regreditur. Han- 

nibal Padum superat. Galli se iungunt Hannibal. Scipio 
et Hannibal ad Placentiam. 

Cap. LXVII. Galli auxiliares Romanorum transeunt ad Han- 
nibalem. Boii cum eodem ineunt societatem. Scipio ad 
Trebiam se recipit. 

Cap. LXVIII. Eum sequitur Hannibal. Trebiam traicit 
Scipio. Ti. Sempronius coniungitur Scipioni. 

Cap. LXIX. Clastidium proditione capit Hannibal. Galli ab 
Hannibale infestati opem poscunt Romanos. Pugna eque- 
stris Dubia Sempronii victgria. 

Cap. LXX. Sempronins invito Scipione pugnae avidus. Et 
Hannibal dimicare cupit. 
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Cap. LXXI Insidias praeparat Hannibal. Loca varia insi- 
dis apta. Magonem in 3nsidüs collocat Hannibal Δα 
pugnam elicit Sempronium. 

Cap. LXXIL . Aciem educit Sempronius brumali die. "Tre- 
biam aegre traicit. Hannibalis acies. Numidarum pu- 
gnandi genus. luncti duo exercitus consulares. 

Cap. LXXIIL. Pugna ad Trebiam. 
Cap. LXXIV. Caeduntur Romani Pars Romanorum per- 

rumpit per hostes et Placentiam fugit. Victores Poeni. 
Elephantos omnes uno excepto amittunt. 

Cap. LXXV. Frustra cladem celat Sempronius. Romanorum 
novi apparatus. Cn.Servihus, C. Flaminius Cos. designati. 
Hiero rex auxilia mittit Romanis. 

Cap. LXXVI. Cn. Cornelius Scipio Hispanium usque ad Ibe- 
rum fluvium subigit. Hannonem et Indibilem capit. 
Asdrubal palantes Romanos caedit. Scipio "larracone 
hibernat. 

Cap. LXXVIL (A. Urb. 537.) C. Flaminius, Cn. Servilius 
Cos. Hannibal τῷ Galla Cisalpima hibernans. Sociorum 
Romanorum benevolentiam captat. 

Cap. LXXVIIL  Capillamenta Hannibalis. Diversi aditus ex 
Gallia Cisalpina 1n dicionem Romanorum. Viam per palu- 
des eligit Hannibal. 

Cap. LXXIX. Hannibal per paludes Etruriam petit. Mole- 
stum iter per paludes. 

Cap. LXXX. Etruriam ingressus Hannibal Flaminium ad 
pugnam elicere cogitat. 

Cap. LXXXI. Explorare indolem adversari summa virtus 
imperatoria. Qua parte peccat adversarius, ea aggre- 
diendus est. 

Cap. LXXXII. Faesulam praetergressus Hannibal vastat 
agros. Frustra monentibus alis hostem sequitur Flami- 
nius. Cortona. Tarsbimennus lacus. 

Cap. LXXXIII. Situs locorum. Insidias disponit Hannibal. 
Convallem insidiis clausam intrat Flaminius. 

Cap. LXXXIV. Pugna ad Tarsimennum lacum. Perit Flami- 
nius Cos. Clades misera Romanorum. Sex milia perruptis 
hostibus evadunt. Maharbah se dedunt. 

Cap. LXXXV. Captivis Romanis fidem non servat Hannibal. 
Socios Romanorum liberos dimittit. Romae consternatus 
opulus. Senatus dignitatem servat. 

Cap. LXXXVI. Servilius opem mittit Flaminio. Nova clades 
C. Centenii Hannibal per Umbriam et Picenum petit 
mare Adriaticum. 

Cap. LXXXVII. Equos et viros reficit. Limopsorus. Afr 
Romano more armati. Carthaginem nuntium mittit Han- 
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nibal. Q. Fabius Maximus dictator creatus. Insignia et 
iura dictatoris. M. Minucius magister equitum. 

Cap. LXXXVIII | Veteribus vinis equos curat Hannibal. Tres 
partes Apuliae. Luceria. Vibonium. Fabius dictator Servi- 
lium Cos. classi praeficit. Fabius et Hannibal ad Aecas. 

Cap. LXXXIX. Caute versatur Fabius. Merito cunctabatur. 
Cap. XC. Fabii prudens consilium. Dictatori obtrectat ma- 

gister equitum. Poeni in Samnium transeunt. Beneven- 
tum, Venusiam, Falernum, Campanos campos petit Han- 
nibal. Nulla urbs ltaliae defecit ad Poenos. 

Cap. XCIL Situs et opulentia planitiei Campanae. Campi 
Phlegraei. 

Cap. XCIL Hannibal ad Athurnum. Vastat Campaniam, 
parum impediente Fabio. Redeunti insidias struit Fabius. 

Cap. XCIIL Insidias Fabi callide eludit Hannibal. Boum 
cornibus faces alligatae. 

Cap. XCIV. Falluntur Romani. Nil proficit Fabius. Salvus 
per fauces elabitur Hannibal. Male audit Fabius. Romam 
proficiscens frustra monet Minucium. 

Cap. XCV. Res Hispaniae (A. Urb. 537). Asdrubal Amilcar 
classi praefectus. Cn. Scipio. Massilienses amici Roma- 
norum. 

Cap. XCVI. Cn. Scipio proelio navali vincit Poenos. Clas- 
sis Poenorum circa Sardiniam. Servilius persequitur clas- 
sem Punicam. Cercina. Cossyrus. 

Cap. XCVIIL. P. Scipio cum nova classe mittitur in Hispa- 
niam.  Coniunctim agunt Cn. et P. Scipiones. Iberum 
transeunt. 

Cap. XCVIIL Sagunti servantur obsides Poenorum. Abilyx, 
nobilis Hispanus. Bostar dux Carthaginiensis sub Asdru- 
bale. De obsidibus cum Bostare agit Abilyx. 

Cap. XCIX. Abilyx cum Scipionibus agit de obsidibus. Ob- 
sides tradit eis. Obsides Romani remittunt ad suos. 

Cap. C. Hannibalis castra ad Gerunium. Mons Liburnus. 
Gerunium capit Hannibal. Frumentum eo convehit. 

Cap. CI. Minucius copias ducit absente Fabio. Calena arx. 
Hannibal ad Gerunium. Minucius velitatione superior. 

Cap. CIL  Caedit frumentatores Hannibalis. Castra sua 
aegre defendit Hannibal. Laetitia et spe exsultat Minu- 
cius. 

Cap. CIIL. Romae Minucium laudant omnes, Fabium vitu- 
perant. Res inaudita, duo simul dictatores. Fabius et 
Minucius inter se dividunt legiones. 

Cap. CIV. Dissidium Romanorum commodum Hannibali. 
Minucio insidias parat Hannibal. Fraudem non senti: 
Minucius. 

Pons. HisrT. I d 
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Cap. CV. Minucius premitur ab hoste. Servatur & Fabio. 
Dictator reconciliatur magister equitum. 

Cap. CVI. (A. Urb. 538) Novi Cos. L. Aemilius, C. Teren- 
tius. Cn. Servilius M. Regulus Procos. L. Postumius prae- 
tor mittitur in Galliam. Cn. Servilius bene rem admi- 
nistrat. 

Cap. CVII. Hannibal arcem Cannae occupat. Romanis com- 
meatum eripit. Proelio decernere constituunt Romani. 
Omnium spes in Áemilio. Octo legiones consulares. Legio 
Romana. 

Cap. CVIIL CIX. Aemilius hortatur milites. 
'*Cap. CX. Romani ad Cannam. Dissident inter se Cos. 

Aemilius et Terentius. Alternis diebus imperant consules. 
Levi proelio victores Romani  Duplicia castra Romano- 
rum ad Aufidum. 

Cap. CXL Hannibal hortatur suos. 
Cap. CXII. Pugnam detrectat Aemilius. Pugnandi studio 

ardet Varro. Romae omnes timent. Superstitiosi Romani. 
Cap. CXIIL Terentius aciem instruib ad Aufidum prope 

Cannam. Lunata Hannibalis acies. 
Cap. CXIV. Arma militum Hannibalis. Gladii Hispanorum 

et Gallorum. Duces utriusque aciei. 
Cap. CXV. Pugna Cannensis. 
Cap. CXVI. L. Aemilius cadit in proelio. Cadunt Regulus 

et Servilius. Vivus evadit Terentius. 
Cap. CXVII. Clades Cannensis. Romanorum pereunt LXX 

milia. Capiuntur X milia. ; | : 
Cap. CXVIIL Effectus pugnae Cannensis. Inferior Italia ad 

Hannibalem deficit. Romani de retinenda Italia desperant, 
Praetor Romanorum in Gallia Cisalpina cum exercitu perit. 
Brevi tamon se recipit Romanorum respublica. 
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Εἰ μὲν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀναγράφουσι τὰς πρά-] ὃ. 

ἕεις παραλελεῖφϑαι συνέβαινε τὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς 

ἱστορίας ἔπαινον, ἴσως ἀναγκαῖον ἣν τὸ προτρέ- 

πεσϑαι πάντας πρὸς τὴν αἵρεσιν καὶ παραδοχὴν 
τῶν τοιούτων ὑπομνημάτων διὰ τὸ μηδεμίαν ἕτοι- 

μοτέραν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις διόρϑωσιν τῆς τῶν 
προγεγενημένων πράξεων ἐπιστήμης. ἐπεὶ δ᾽ οὐ 
τινὲς οὐδ᾽ ἐπὶ ποσόν, ἀλλὰ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν 

ἀρχῇ καὶ τέλει κέχρηνται τούτῳ, φάσκοντες ἀληϑι- 

νωτάτην μὲν εἶναι παιδείαν καὶ γυμνασίαν πρὸς 

τὰς πολιτικὰς πράξεις τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας μάϑησιν, 

ἐναργεστάτην δὲ χαὶ μόνην διδάσκαλον τοῦ δύνα- 

σϑαι τὰς τῆς τύχης μεταβολὰς γενναίως ὑποφέρειν 

τὴν τῶν ἀλλοτρίων περιπετειῶν ὑπόμνησιν. δῆλον 3 

ὡς οὐδενὶ μὲν ἂν δόξαι καϑήκειν περὶ τῶν καλῶς 

καὶ πολλοῖς εἰρημένων ταυτολογεῖν, ἥκιστα δ᾽ ἡμῖν. 

αὐτὸ γὰρ τὸ παράδοξον τῶν πράξεων, ὑπὲρ ὧν 4 
προῃρήμεθα γράφειν, ἱκανόν ἐστι προκαλέσασϑαι 

καὶ παρορμῆσαι πάντα καὶ νέον καὶ πρεσβύτερον 
πρὸς τὴν ἔντευξιν τῆς πραγματείας. τίς γὰρ οὕτως ὅ 
ec - * , , 

ὑπάρχει φαῦλος ἢ ῥάϑυμος ἀνθρώπων ὃς οὐκ ἂν 
PorxsB. HrsT. I. 1 
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2. βούλοιτο γνῶναι πῶς καὶ τίνι γένει πολιτείας ἐπι- 

ἀρατηϑέντα δχεδὸν ἅπαντα τὰ χατὰ τὴν οἰκουμένην 

οὐχ ὅλοις πεντήκοντα καὶ τρισὶν ἔτεσιν ὑπὸ μίαν 

ἀρχὴν ἔπεσε τὴν Ῥωμαίων, ὃ πρότερον οὐχ εὑρί- 

ὁ ὄκεται ysyovós, τίς δὲ πάλιν οὕτως ἐχπαϑὴς πρός 5 

τι τῶν ἄλλων ϑεαμάτων ἢ μαϑημάτων ὃς προυρ- 

γιαίτερον ἄν τι ποιήσαιτο τῆσδε τῆς ἐμπειρίας; 

2 Ὡς δ᾽ ἔστι παράδοξον καὶ μέγα τὸ περὶ τὴν qus- 4. 
τέραν ὑπόϑεσιν ϑεώρημα γένοιτ᾽ ἂν οὕτως μάλιστ᾽ 
ἐμφανές, εἰ τὰς ἐλλογιμωτάτας τῶν προγεγενημένων 10 

δυναστειῶν. περὶ ὃς οἵ συγγραφεῖς τοὺς πλείστους 

διατέϑεινται λόγους, παραβάλοιμεν καὶ συγκρίναι- 

ομὲεν πρὸς τὴν Ῥωμαίων ὑπεροχήν. εἰσὶ δ᾽ αἷ τῆς 
παραβολῆς ἄξιαι καὶ συγκρίσεως αὗται. Πέρσαι κατά 

τινας καιροὺς μεγάλην ἀρχὴν xovsxvücovro καὶ δυ- 15 

ναστείαν" ἀλλ᾽ δσάκις ἐτόλμησαν ὑπερβῆναι τοὺς 

τῆς ᾿Ζσίας ὅρους, οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ 
3xol περὶ σφῶν ἐκινδύνευσαν. “Ζακεδαιμόνιοι πολ- 

λοὺς ἀμφισβητήσαντες χρόνους ὑπὲρ τῆς τῶν 'EA- 
λήνων ἡγεμονίας, ἐπειδή ποτ᾽ ἐκράτησαν, μόλις ἔτη zo 

« δώδεκα κατεῖχον αὐτὴν ἀδήριτον. Μακεδόνες τῆς 

μὲν Εὐρώπης ἦρξαν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν ᾿“δρίαν τό- 
zov ξως ἐπὶ τὸν Ἴστρον ποταμόν, ὃ βραχὺ παντε- 

δ λῶς ἂν φανείη μέρος τῆς προειρημένης χώρας" μετὰ 

ὃὲ ταῦτα προσέλαβον τὴν τῆς ᾿4δίας ἀρχήν, κατα- 25 
λύσαντες τὴν τῶν Περσῶν δυναστείαν. ἀλλ᾽ ὅμως 

οὗτοι πλείστων δόξαντες καὶ τόπων καὶ πραγμάτων 
γενέσϑαι κύριοι, τὸ πολὺ μέρος ἀκμὴν ἀπέλιπον 

ὁ τῆς οἰκουμένης ἀλλότριον. Σικελίας μὲν γὰρ καὶ 
Σαρδοῦς καὶ Ζιβύης οὐδ᾽ ἐπεβάλοντο καϑάπαξ ἀμ- so 

φισβητεῖν. τῆς δ᾽ Εὐρώπης τὰ μαχιμώτατα γένη τῶν 
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προσεσπερίων ἐθνῶν ἰσχνῶς εἰπεῖν οὐδ᾽ ἐγί. 

vooxov. Ῥωμαῖοί ys μὴν οὐ τινὰ μέρη, σχεδὸν δὲ 

πᾶσαν πεποιημένοι τὴν οἰχουμένην ὑπήκοον αὑτοῖς, 

(ἀνυπόστα)τον μὲν τοῖς (ὑπάρχουσι πᾶ)σιν, ἀν- 

3. υπέί(ρβλητον δὲ xoi) τοῖς ἐπιγι(νομένοιες ὑπερ)οχὴν 
κα(τέλιπον τῆς αὑτῶν) δυναστ(είας. περὶ δὲ τοῦ) 8 
μεν τὸ μαδιεοξι.. vol. ἐϑονα, (ἐκ τῆς γρα)φῆς ἐξέσται 
σαφέστερον κατανοεῖν" ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ πόσα 
καὶ πηλίκα συμβάλλεσϑαι πέφυκε τοῖς φιλομαϑοῦσιν 

10 ὁ τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τρόπος. 

άρξει δὲ τῆς πραγματείας ἡμῖν τῶν μὲν χρόνωνϑ 5. 

ὀλυμπιὰς ἑκατοστή τε καὶ τετταρακοστή, τῶν δὲ πρά- 

ἕξεων παρὰ μὲν τοῖς Ἕλλησιν ὃ προσαγορευϑεὶς συμ- 
μαχικὸς πόλεμος, ὃν πρῶτον ἐξήνεγκε μετ᾽ ᾿Ζ“χαιῶν 

15 πρὸς Αἰτωλοὺς Φίλιππος, Ζημητρίου μὲν υἱός, πατὴρ 

δὲ Περσέως, παρὰ δὲ τοῖς τὴν ᾿“σίαν κατοικοῦσιν 
ὁ περὶ Κοίλης Συρίας, ὃν ᾿ἀντίοχος καὶ Πτολεμαῖος 
ὁ Φιλοπάτωρ ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους" ἐν δὲ 

τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ Διβύην τόποις ὁ συστὰς 

20 Ρωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις. ὃν oí πλεῖστοι zQoc- 

αγορεύουσιν ᾿ἀννιβιακχόν. ταῦτα δ᾽ ἔστι συνεχῆ 

τοῖς τελευταίοις τῆς παρ᾽ (4ρ)άτου Σικυωνίου συν- 

τάξεως. ἐν μὲν οὖν τοῖς πρὸ τούτων χρόνοις 8 
ὡσανεὶ σποράδας εἶναι συνέβαινε τὰς τῆς οἰκουμέ- 

85 νης πράξεις (διὰ) τὸ καὶ (κατὰ) τὰς ἐπιβολάς, (ἔτι) 

δὲ (καὶ τὰς) συντελείας αὐτ(ῶν ὁμοίως δὲ) καὶ κατὰ 
4. το(ὺς τόπους διαφέρ)ειν ἕκαστα (τῶν πεπραγμ)ένων. 

ἀπὸ δὲ τούτων τῶν καιρῶν οἷονεὶ σωματοειδῆ συμ- 4 
βαίνει γίνεσϑαι τὴν ἱστορίαν, συμπλέκεσϑαί τε τὰς 

80 ᾿Ιταλικὰς καὶ “ιβυκὰς πράξεις ταῖς τε κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 

καὶ ταῖς Ἑλληνικαῖς καὶ πρὸς ἕν γίνεσϑαι τέλος 
1 
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τὴν ἀναφορὰν ἁπάντων. διὸ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς 

αὑτῶν πραγματείας ἀπὸ τούτων πεποιήμεϑα τῶν 

6 χαιρῶν. τῷ γὰρ προειρημένῳ πολέμῳ κρατήσαντες 

“Ῥωμαῖοι Καρχηδονίων καὶ νομίσαντες τὸ κυριώ- 

τατον καὶ μέγιστον μέρος αὑτοῖς ἠνύσϑαι πρὸς τὴν 
- e 3 » e b! , E] 2 /, 

τῶν OAcov ἐπιβολήν, οὕτως καὶ τότε πρῶτον ἐθϑάρ- 
2 WEN, M M S PT 3 , Ἁ 

σησαν ἕπι τὰ λοιπὰ τὰο χεῖρας &xv&Lvevv xot περαι- 

οὔσϑαι μετὰ δυνάμεως εἴς τε τὴν Ελλάδα καὶ τοὺς 

τκατὰ τὴν Aoícv τόπους. εἰ μὲν οὖν ἡμῖν ἦν συν- 
ἤϑη καὶ γνώριμα τὰ πολιτεύματα τὰ περὶ τῆς τῶν 

ὅλων ἀρχῆς ἀμφισβητήσαντα, ἴσως οὐδὲν ἂν ἡμᾶς 

ἔδει περὶ τῶν πρὸ τοῦ γράφειν ἀπὸ ποίας προϑέ- 
6:06 ἢ δυνάμεως δρμηϑέντες ἐνεχείρησαν τοῖς τοι- 

8 οὕτοις καὶ τηλικούτοις ἔργοις. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε τοῦ 6. 

“Ῥωμαίων οὔτε τοῦ Καρχηδονίων πολιτεύματος πρό- 

χειρός ἐστι τοῖς πολλοῖς τῶν “Ελλήνων ἡ προγεγε- 
νημένη δύναμις οὐδ᾽ αἵ πράξεις αὐτῶν, ἀναγκαῖον 

ὑπελάβομεν εἶναι συντάξασϑαι ταύτην καὶ τὴν ἑξῆς 

οβύβλον πρὸ τῆς ἱστορίας, ἵνα μηδεὶς ἐπιστὰς ἐπ᾽ 
αὐτὴν τὴν τῶν πραγμάτων ἐξήγησιν τότε διαπορῇ 
καὶ ξητῇ ποίοις διαβουλίοις ἢ ποίαις δυνάμεσι "καὶ 

χορηγίαις χρησάμενοι Ῥωμαῖοι πρὸς ταύτας ὥρμη- 

σαν τὰς ἐπιβολάς, δι’ ὧν καὶ τῆς γῆς καὶ τῆς 9«- 

λάττης τῆς καϑ'᾿ ἡμᾶς ἐγένοντο πάσης ἐγκρατεῖς, 
10 ἀλλ: ἐκ τούτων τῶν βύβλων καὶ τῆς ἐν ταύταις 

προκαταδκευῆς δῆλον ἢ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὅτι καὶ 
λίαν εὐλόγοις ἀφορμαῖς χρησάμενοι πρός vs τὴν 

ὅ. ἐπίνοιαν ὥρμησαν καὶ πρὸς τὴν συντέλειαν ἐξ- 
4 ίκοντο τῆς τῶν ὅλων ἀρχῆς καὶ δυναστείας. τὸ 
γὰρ τῆς ἡμετέρας πραγματείας ἴδιον καὶ τὸ ϑαυ- 
μάσιον τῶν x«9' ἡμᾶς καιρῶν τοῦτ᾽ ἔστιν ὅτι, καϑ- 

15 
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ἅπερ ἡ τύχη σχεδὸν ἅπαντα τὰ τῆς οἰκουμένης 

πράγματα πρὸς ἕν ἔκλινε μέρος καὶ πάντα νεύειν 
ἠνάγκασε πρὸς ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν δχοπόν, οὕτως 
καὶ (δεῖ) διὰ τῆς ἱστορίας ὑπὸ μίαν σύνοψιν ἀγαγεῖν 

ὁ τοῖς ἐντυγχάνουσι τὸν χειρισμὸν τῆς τύχης, Q κέ- 

χρηται πρὸς τὴν τῶν ὅλων πραγμάτων συντέλειαν. 

καὶ γὰρ τὸ προκαλεσάμενον ἡμᾶς καὶ παρορμῆσαν 2 
πρὸς τὴν ἐπιβολὴν τῆς ἱστορίας μάλιστα τοῦτο 

γέγονεν, σὺν δὲ τούτῳ καὶ τὸ μηδένα τῶν xo9' ἡμᾶς 

10 ἐπιβεβλῆσϑαι τῇ τῶν χαϑόλου πραγμάτων συντά- 

ἕξει" πολὺ γὰρ ἂν ἧττον ἔγωγε πρὸς τοῦτο τὸ μέρος 

ἐφιλοτιμήϑην. νῦν δ᾽ ὁρῶν τοὺς μὲν κατὰ μέρος 8 
πολέμους καί τινας τῶν ἅμα τούτοις πράξεων καὶ 

πλείους πραγματευομένους, τὴν δὲ χαϑόλου καὶ 

i5 συλλήβδην οἰκονομίαν τῶν γεγονότων πότε καὶ 

πόϑεν ὡρμήϑη καὶ πῶς ἔδχε τὴν συντέλειαν, ταύ- 

την οὐδ᾽ ἐπιβαλόμενον οὐδένα βασανίξειν, ὅσον ys 

καὶ ἡμᾶς εἰδέναι, παντελῶς ὑπέλαβον ἀναγκαῖον 4 
εἶναι τὸ μὴ παραλιπεῖν μηδ᾽ ἐᾶσαι παρελϑεῖν ἀνεπι- 

20 στάτως τὸ κάλλιστον ἅμα δ᾽ ὠφελιμώτατον ἐπιτή- 

δευμα τῆς τύχης. πολλὰ γὰρ αὕτη καινοποιοῦσα ὃ 

καὶ συνεχῶς ἐναγωνιξζομένη τοῖς τῶν ἀνϑρώπων 1. 

βίοις οὐδέπω τοιόνδ᾽ ἁπλῶς οὔτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἔργον 

οὔτ᾽ ἠγωνίσατ᾽ ἀγώνισμα, οἷον τὸ x«9' ἡμᾶς. 
ο5 ὅπερ ἐκ μὲν τῶν κατὰ μέρος γραφόντων τὰς ἕἵστο- 6 

ρίας οὐχ οἷόν τε συνιδεῖν, εἰ μὴ καὶ τὰς ἐπιφα- 

νεστάτας πόλεις τις κατὰ μίαν ἕχάστην ἐπελϑὼν ἢ 

καὶ νὴ Ζία γεγραμμένας χωρὶς ἀλλήλων ϑεασάμενος 
εὐθέως ὑπολαμβάνει κατανενοηκέναι χαὶ τὸ τῆς 

80 ὅλης οἰκουμένης σχῆμα καὶ τὴν σύμπασαν αὐτῆς 

ϑέσιν καὶ τάξιν" ὕπερ ἐστὶν οὐδαμῶς εἰκός. καϑό- 
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Aov μὲν γὰρ ἔμοιγε δοκοῦσιν ot πεπεισμένοι διὰ 

τῆς κατὰ μέρος ἱστορίας μετρίως συνόψεσϑανι τὰ 

6. ὅλα παραπλήσιόν τι πάδχειν, ὡς ἂν εἴ τινες ἐμψύ- 
χου καὶ καλοῦ σώματος γεγονότος διερριμμένα τὰ 

μέρη ϑεώμενοι νομίζοιεν ἱκανῶς αὐτόπται γίνεσϑαι 

βϑτῆς ἐνεργείας αὐτοῦ τοῦ ξῴου καὶ καλλονῆς. εἰ 
γάρ τις αὐτίκα μάλα συνϑεὶς καὶ τέλειον αὖϑις 
ἀπεργασάμενος τὸ ζῷον τῷ τ᾽ εἴδει καὶ τῇ τῆς 
ψυχῆς εὐπρεπείᾳ κἄπειτα πάλιν ἐπιδεικνύοι τοῖς 
αὐτοῖς ἐκείνοις, ταχέως ἂν οἶμαι πάντας αὐτοὺς ὁμο- 10 

λογήσειν διότι καὶ λίαν πολύ τι τῆς ἀληϑείας ἀπ- 

ἐλείποντο πρόσϑεν καὶ παραπλήσιοι τοῖς ὀνειρώτ- 

ϑτουσιν ἦσαν. ἔννοιαν μὲν γὰρ λαβεῖν ἀπὸ μέρους 
τῶν ὅλων δυνατόν, ἐπιστήμην δὲ καὶ γνώμην ἀτρε- 

10κῆ oysiv ἀδύνατον. διὸ παντελῶς βραχύ τι νομι- 

στέον συμβάλλεσθαι τὴν κατὰ μέρος ἱστορίαν πρὸς 

11τὴν τῶν ὅλων ἐμπειρίαν καὶ πίστιν. ἐκ μέντοι ye 

σι. 

μ᾿. 5 

τῆς ἁπάντων πρὸς ἄλληλα συμπλοκῆς καὶ παραϑέ- 

σεως, ἔτι δ᾽ ὁμοιότητος καὶ διαφορᾶς, μόνως ἄν 

τίς ἐφίκοιτο καὶ δυνηϑείη κατοπτεύσας ἅμα καὶ 30 
τὸ χρήσιμον καὶ τὸ τερπνὸν éx τῆς ἱστορίας ἀνα- 
λαβεῖν. i 

5  ἙἉὙῬυῳποϑησόμεϑα δὲ ταύτης ἀρχὴν τῆς βύβλου τὴν 
πρώτην διάβασιν ἐξ ᾿Ιταλίας Ῥωμαίων. αὕτη δ᾽ 
ἔστιν συνεχὴς μὲν τοῖς ἀφ᾽ ὧν Τίμαιος ἀπέλιπεν, 
πίπτει δὲ κατὰ τὴν ἐνάτην καὶ εἰκοστὴν πρὸς ταῖς 

ῷ ἑκατὸν ὀλυμπιάδα. διὸ καὶ ῥητέον ἂν εἴη πῶς καὶ 
πότε συστησάμενοι τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ τίσιν 8. 
ἀφορμαῖς μετὰ ταῦτα χρησάμενον διαβαίνειν ὥρ- 

ἱησαν εἰς Σικελίαν" ταύτῃ γὰρ τῇ γῇ πρῶτον ἐπέ- so 
8 βησαν τῶν ἐκτὸς τόπων τῆς ᾿Ιταλίας. καὶ δητέον 

τ Q 
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αὐτὴν τὴν τῆς διαβάσεως αἰτίαν ψιλῶς, ἵνα μὴ τῆς 

αἰτίας αἰτίαν ἐπιξζητούσης ἀνυπόστατος ἣ τῆς ὅλης 

ὑποϑέσεως ἀρχὴ γένηται καὶ ϑεωρία. ληπτέον δὲ 4 
καὶ τοῖς καιροῖς ὁμολογουμένην καὶ γνωριξομένην 

5 ἀρχὴν παρ᾽ ἅπασι καὶ τοῖς πράγμασι δυναμένην 

αὐτὴν ἐξ αὑτῆς ϑεωρεῖσϑαι, κἂν δέῃ τοῖς χρόνοις 

7. βραχὺ προσαναδραμόντας κεφαλαιώδη τῶν μεταξὺ 

πράξεων ποιήσασϑαι τὴν ἀνάμνησιν. τῆς γὰρ ἀρ- ὃ 

χῆς ἀγνοουμένης ἢ καὶ νὴ 4 ἀμφισβητουμένης 
10 οὐδὲ τῶν ἑξῆς οὐδὲν οἷόν τε παραδοχῆς ἀξιωϑῆναι 

καὶ πίστεως" ὅταν δ᾽ ἡ περὶ ταύτης ὁμολογουμένη 
παρασκχευασϑῇ δόξα. τότ᾽ ἤδη καὶ πᾶς ὃ συνεχὴς 

λόγος ἀποδοχῆς τυγχάνειν παρὰ τοῖς ἀκούουσιν. 

Ἔτος μὲν οὖν ἐνειστήκει μετὰ μὲν τὴν ἐν Ai-6 
15 γὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν ἐννεακαιδένατον. πρὸ δὲ 

τῆς ἐν ΔΜεύχτροις μάχης ἕχκαιδέχατον, ἐν ᾧ 4α- 3 
κεδαιμόνιον μὲν τὴν ém ᾿Δνταλκίδου λεγομένην 
εἰρήνην πρὸς βασιλέα τῶν Περσῶν ἐκύρωσαν καὶ 

πρεσβύτερος Διονύσιος τῇ περὶ τὸν ᾿Ελλέπορον 
80 ποταμὸν μάχῃ νενικηκὼς τοὺς χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 

Ἕλληνας ἐπολιόρκει Ῥήγιον, Γαλάται δὲ κατὰ κρά- 
τος ἑλόντες αὐτὴν τὴν Ῥώμην κατεῖχον πλὴν τοῦ 

Καπετωλίου. πρὸς οὗς ποιησάμενοι ἹΡωμαῖοι ozov- 3 
δὰς καὶ διαλύσεις εὐδοχουμένας Γαλάταις καὶ γε- 

35 νόμενοι πάλιν ἀνελπίστως τῆς πατρίδος ἐγκρατεῖς 

καὶ λαβόντες οἷον ἀρχὴν τῆς συναυξήσεως ἐπολέ- 
μουν ἕν τοῖς ἑξῆς χρόνοις πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας. 

γενόμενοι δ᾽ ἐγκρατεῖς ἁπάντων τῶν Λατίνων διά 4 
τε τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν ἐν ταῖς μάχαις ἐπιτυχίαν 

80 μετὰ ταῦτ᾽ ἐπολέμουν Τυρρηνοῖς, ἔπειτα Κελτοῖς, 

ἑξῆς δὲ Σαυνίταις τοῖς πρός τε τὰς ἀνατολὰς καὶ 
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τὰς ἄρκτους συντερμονοῦσι τῇ τῶν Λατίνων χώρα. 

μετὰ δέ τινα χρόνον Ταραντίνων διὰ τὴν εἰς τοὺς 

πρεσβευτὰς Ῥωμαίων ἀσέλγειαν καὶ τὸν διὰ ταῦτα 

φόβον ἐπισπασαμένων Πύρρον, τῷ πρότερον ἔτει τῆς 9. 
τῶν Γαλατῶν ἐφόδου τῶν τὲ περὶ ΖΙελφοὺς φϑαρέν- 5 
ovv καὶ περαιωϑέντων εἰς τὴν ᾿Ασίαν, “Ρωμαῖοι 
Τυρρηνοὺς μὲν καὶ Σαυνίτας ὑφ᾽ αὑτοὺς πεποι- 

ημένοι, τοὺς δὲ κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν Κελτοὺς πολλαῖς 

μάχαις ἤδη νενικηκότες, τότε πρῶτον ἐπὶ τὰ λοιπὰ 
/ 2 , Ψ 2 e CORN 5) , μέρη τῆς ᾿Ιταλίας ὥρμησαν, οὐχ ὡς ὑπὲρ ὀϑνείων, 

ἐπὶ δὲ τὸ πλεῖον ὡς ὑπὲρ ἰδίων ἤδη καὶ καϑηκόν- 
8. τῶν σφίσι πολεμήσοντες, ἀϑληταὶ γεγονότες ἀληϑινοὶ 

τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἔργων ἔκ τῶν πρὸς τοὺς 

7 Σαυνίτας καὶ Κελτοὺς ἀγώνων. ὑποστάντες δὲ 

γενναίως τὸν πόλεμον τοῦτον καὶ τὸ τελευταῖον 

τάς τε δυνάμεις καὶ Πύρρον ἐχβαλόντες éx τῆς 
Ἰταλίας αὖϑις ἐπολέμουν καὶ κατεστρέφοντο τοὺς 

8 κουνωνήσαντας Πύρρῳ τῶν πραγμάτων. γενόμενοι 

δὲ παραδόξως ἁπάντων ἐγκρατεῖς καὶ ποιησάμενοι 
τοὺς τὴν Ἰταλίαν οἰχοῦντας ὑφ᾽ αὑτοὺς πλὴν Κελτῶν 

μετὰ ταῦτα πολιορχεῖν ἐνεχείρησαν τοὺς τότε κατ- 

ἔχοντας τὸ Ῥήγιον oue 

( Ἴδιον γάρ τι συνέβη καὶ παραπλήσιον y Bando 

ταῖς περὶ τὸν zogOuóov ἐχτιόμέναις πόλεσιν" εἰσὶ δ᾽ 

ο αὗται Μεσσήνη καὶ Ῥήγιον. Μεσσήνην μὲν γὰρ 

οὐ πολλοῖς ἀνώτερον χρόνοις τῶν νῦν λεγομένων 
καιρῶν Καμπανοὶ παρ᾽ ᾿4γαϑοκλεῖ μισθοφοροῦντες 

καὶ πάλαι περὶ τὸ κάλλος καὶ τὴν λοιπὴν εὐδαι- 
μονίαν τῆς πόλεως ὀφθαλμιῶντες ἅμα τῷ λαβεῖν 

8 χαιρὸν εὐθὺς ἐπεχείρησαν παρασπονδεῖν" παρειδ- 

ἑλθόντες δ᾽ ὡς φίλιον καὶ κατασχόντες τὴν πό- 

μὰ 0 
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Aw otc uiv ἐξέβαλον τῶν πολιτῶν. οὺἣς δ᾽ ἀπ- 

ἔσφαξαν. πράξαντες δὲ ταῦτα τὰς μὲν γυναῖκας 4 

καὶ τὰ τέκνα τῶν ἠκληρηκότων, ὥς zo9' ἡ τύχη 
διένειμεν παρ᾽ αὐτὸν τὸν τῆς παρανομίας καιρὸν 

5 ἑχάστοις. οὕτως ἔσχον" τοὺς δὲ λοιποὺς βίους καὶ 
τὴν χώραν μετὰ ταῦτα διελόμενοι κατεῖχον. ταχὺ ὅ 

ὃὲ καὶ ῥαδίως καλῆς χώρας καὶ πόλεως ἐγκρατεῖς 

γενόμενοι παρὰ πόδας εὗρον μιμητὰς τῆς πράξεως. 
Ῥηγῖνοι γάρ, καϑ΄ ὃν καιρὸν Πύρρος εἰς ᾿Ιταλίαν ὃ 

10 ἐπεραιοῦτο, καταπλαγεῖς γενόμενοι τὴν ἔφοδον αὐ-10. 

τοῦ. δεδιότες δὲ καὶ Καρχηδονίους ϑαλαττοκρα- 

τοῦντας ἐπεσπάσαντο φυλακὴν ἅμα καὶ βοήϑειαν 

παρὰ Ῥωμαίων. οἱ δ᾽ εἰσελθόντες χρόνον μέν τινα ἴ 

διετήρουν τὴν πόλιν καὶ τὴν ἑαυτῶν πίστιν, ὄντες 
15 τετρακισχίλιοι τὸν ἀριϑμόν, ὧν ἡγεῖτο Ζέκιος Καμ- 

πανός᾽ τέλος δὲ ζηλώσαντες τοὺς Μαμερτίνους, ἅμα 8 

δὲ καὶ συνεργοὺς λαβόντες αὐτοὺς παρεσπόνδησαν 

9. τοὺς Ῥηγίνους, ἐχπαϑεῖς ὄντες ἐπί τε τῇ τῆς πόλεως 

εὐχαιρίᾳα καὶ τῇ τῶν Ῥηγίνων περὶ τοὺς ἰδίους 

20 βίους εὐδαιμονίᾳ" καὶ τοὺς μὲν ἐκβαλόντες, τοὺς 

δ᾽ ἀποσφάξαντες τῶν πολιτῶν τὸν αὐτὸν τρόπον 
τοῖς Καμπανοῖς κατέδχον τὴν πόλιν. οἱ δὲ Ρωμαῖοι 9 

βαρέως μὲν ἔφερον τὸ γεγονός" οὐ μὴν εἶχόν γε 
ποιεῖν οὐδὲν διὰ τὸ συνέχεσϑαι τοῖς προειρημένοις 

85 πολέμοις. ἐπεὶ δ᾽ ἀπὸ τούτων ἐγένοντο, συγκλεί- 10 

σαντες αὐτοὺς ἐπολιόρκουν τὸ Ῥήγιον, καϑάπερ 

ἐπάνω προεῖπον. κρατήσαντες δὲ τοὺς μὲν πλείστους 11 
ἐν αὐτῇ τῇ καταλήψει διέφϑειραν, ἐκϑύμως ἀμυνο- 

μένους διὰ τὸ προορᾶσϑαι τὸ μέλλον, ξωγρίᾳ δ᾽ 
80 ἐχυρίευσαν πλειόνων ἢ τριακοσίων. ὧν ἀναπεμ- 12 

φϑέντων εἰς τὴν Ῥώμην. οὗ στρατηγοὶ προαγαγόντες 
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εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ μαστιγώσαντες ἅπαντας κατὰ 

τὸ παρ᾽ αὐτοῖς ἔϑος ἐπελέκισαν, βουλόμενοι διὰ 
τῆς εἰς ἐκείνους τιμωρίας, x«9' ὅσον οἷοί τ᾽ ἦσαν. 
διορϑοῦσϑαι παρὰ τοῖς συμμάχοις τὴν αὑτῶν πίστιν. 

ιϑτὴν δὲ χώραν καὶ τὴν πόλιν παραχρῆμα τοῖς 'Ρηγί- 
vote ἀπέδοσαν. 

8 Οἱ δὲ Μαμερτῖνοι ---- τοῦτο γὰρ τοὔνομα κυριεύ- 

σαντες οἱ Καμπανοὶ τῆς Μεσσήνης προσηγόρευσαν 

σφᾶς αὐτούς — ἕως μὲν συνεχρῶντο τῇ τῶν 'Po- 
μαίων συμμαχίᾳ τῶν τὸ Ῥήγιον κατασχόντων, οὐ i0 

e 

μόνον τῆς ἑαυτῶν πόλεως καὶ χώρας ἀσφαλῶς κατ- 

ἐχράτουν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς συνορούδης οὐχ ὡς 

ἔτυχε παρηνώχλουν τοῖς τε Καρχηδονίοις καὶ τοῖς 

Συρακοσίοις καὶ πολλὰ μέρη τῆς Σικελίας ἐφο- 

2904óyovv. ἐπεὶ δ᾽ ἐστερήϑησαν τῆς προειρημένης 15 

ἐπικουρίας, συγχλεισϑέντων τῶν τὸ Ῥήγιον κατ- 

ἐχόντων εἰς τὴν πολιορκίαν, παρὰ πόδας ὑπὸ τῶν 1]. 

Συρακοσίων αὐτοὶ πάλιν συνεδιώχϑησαν εἰς τὴν 

8 πόλιν διά τινας τοιαύτας αἰτίας. χρόνοις οὐ πολλοῖς 

πρότερον αἱ δυνάμεις τῶν Συρακοσίων διενεχϑεῖσαι 20 

πρὸς τοὺς ἐν τῇ πόλει καὶ διατρίβουσαι περὶ τὴν 

Μεργάνην κατέστησαν ἐξ αὑτῶν ἄρχοντας, Agrs- 

μίδωρόν vs καὶ τὸν μετὰ ταῦτα βασιλεύσαντα τῶν 

Συρακοσίων Ἰέρωνα, νέον μὲν ὄντα κομιδῇ, πρὸς 

10.δέ τι γένος εὐφυῆ βασιλικῆς καὶ πραγματικῆς οἶκο- 25 

ἀνομίας. ὃ δὲ παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν καὶ παρεισελϑὼν 

εἰς τὴν πόλιν διά τινων οἰκείων καὶ κύριος γενό- 

μενος τῶν ἀντιπολιτευομένων οὕτως ἐχρήσατο πράως 

καὶ μεγαλοψύχως τοῖς πράγμασιν, ὥστε τοὺς Συρα- 

χοδίους, καίπερ οὐδαμῶς εὐδοκουμένους ἐπὶ ταῖς 80 

τῶν στρατιωτῶν ἀρχαιρεσίαις, τότε πάντας ὃμο- 
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ϑυμαδὸν εὐδοκῆσαι στρατηγὸν: αὑτῶν ὑπάρχειν 

Ἱέρωνα. ὃς ἐκ τῶν πρώτων ἐπινοημάτων εὐϑέως δ 

δῆλος ἦν τοῖς ὀρϑῶς σχοπουμένοις μειξόνων ὀρεγό- 

μενος ἐλπίδων ἢ κατὰ τὴν στρατηγίαν. ϑεωρῶν 9 

5 γὰρ τοὺς Συρακοσίους, ἐπειδὰν ἐχπέμψωσι τὰς δυνά- 
usua καὶ τοὺς ἄρχοντας μετὰ τῶν δυνάμεων, αὐτοὺς 

ἐν αὑτοῖς στασιάξοντας καὶ καινοτομοῦντας αἰξί τι, 

τὸν δὲ “επτίνην εἰδὼς καὶ τῇ προστασίᾳ καὶ τῇ 2 
πίστει πολὺ διαφέροντα τῶν ἄλλων πολιτῶν, εὐδο- 

10 κιμοῦντα δὲ καὶ παρὰ τῷ πλήϑει διαφερόντως, συν- 
ἄπτεται κηδείαν πρὸς αὐτόν, βουλόμενος οἷον ἐφε- 

δρείαν ἀπολιπεῖν ἐν τῇ πόλει τοῦτον, ὅτ᾽ αὐτὸν ἐξιέναι 
δέοι μετὰ τῶν δυνάμεων ἐπὶ τὰς πράξεις. γήμας 8 

δὲ τὴν ϑυγατέρα τοῦ προειρημένου καὶ συνθεωρῶν 

15 τοὺς ἀρχαίους μισϑοφόρους καχέχτας ὄντας καὶ 

κινητικοὺς ἐξάγει στρατείαν ὡς ἐπὶ τοὺς βαρβάρους 

τοὺς τὴν Μεσσήνην κατασχόντας. ἀντιστρατοπεδεύσας 4 

δὲ περὶ Κεντόριπα καὶ παραταξάμενος περὶ τὸν 
Κυαμόσωρον ποταμὸν τοὺς μὲν πολιτικοὺς ἱππεῖς 

20 χαὶ πεζοὺς αὐτὸς ἐν ἀποστήματι συνεῖχεν. ὡς κατ᾽ 

ἄλλον τόπον τοῖς πολεμίοις συμμίξων, τοὺς δὲ ξένους 

προβαλόμενος εἴασε πάντας ὑπὸ τῶν βαρβάρων δια- 

φϑαρῆναι" κατὰ δὲ τὸν τῆς ἐκείνων τροπῆς καιρὸν ὃ 

ἀσφαλῶς αὐτὸς ἀπεχώρησεν μετὰ τῶν πολιτῶν εἰς 19 
35 τὰς Συρακούσας. συντελεσάμενος δὲ τὸ προκεί- 6 

ὠξνον πραγματικῶς καὶ παρῃρηχὼς πᾶν τὸ κινητικὸν 

καὶ στασιῶδες τῆς δυνάμεως. ξενολογήσας δι᾿ αὗ- 

τοῦ πλῆϑος ἱκανὸν μισϑοφόρων, ἀσφαλῶς ἤδη τὰ 

κατὰ τὴν ἀρχὴν διεξξῆγεν. ϑεωρῶν δὲ τοὺς βαρβά-.τ 
30 ρους ἐκ τοῦ προτερήματος ϑρασέως καὶ προπετῶς 

ἀναστρεφομένους, καϑοπλίσας καὶ γυμνάσας ἐνερ- 
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γῶς τὰς πολιτικὰς δυνάμεις ἐξῆγεν xol συμβάλλει 

11.τοῖς πολεμίοις ἐν τῷ [Μυλαίῳ πεδίῳ περὶ τὸν 4oy- 
8γανὸν καλούμενον ποταμόν. τροπὴν δὲ ποιήσας 

αὐτῶν ἰσχυρὰν καὶ τῶν ἡγεμόνων ἐγχρατὴς γενό- 

ucvog ζωγρίᾳ τὴν μὲν τῶν βαρβάρων κατέπαυθδε s 

τόλμαν. αὐτὸς δὲ παραγενόμενος εἰς τὰς ΣΙυρακούδας 

βασιλεὺς ὑπὸ πάντων προσηγορεύϑη τῶν συμμά- 
χῶν. 

10 Οἱ δὲ Μαμερτῖνοι πρότερον μὲν ἐστερημένοι 

τῆς ἐπικουρίας τῆς ἐκ τοῦ "Puyíov, καϑάπερ ἀνώ- 

τερον εἶπον. τότε δὲ τοῖς ἰδίοις πράγμασιν ἐπται- 

κότες ὁλοσχερῶς διὰ τὰς νῦν ῥηϑείδας αἰτίας. οἵ 

" 9 

μὲν ἐπὶ Καρχηδονίους κατέφευγον καὶ τούτοις ἐν- 

ἢ ἐχείριζον σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὴν ἄκραν. οἵ ὃὲ πρὸς 

“Ρωμαίους ἐπρέσβευον, παραδιδόντες τὴν πόλιν καὶ 
δεόμενοι βοηϑήδειν σφίσιν αὐτοῖς ὁμοφύλοις ὑπάρ- 

8 χουσιν. Ῥωμαῖοι δὲ πολὺν μὲν χρόνον ἠπόρησαν 
διὰ τὸ δοκεῖν ἐξόφϑαλμον εἶναι τὴν ἀλογίαν τῆς 

4 βοηϑείας. τὸ γὰρ μικρῷ πρότερον τοὺς ἰδίους πο- 

λίτας μετὰ τῆς μεγίστης ἀνῃρηκότας τιμωρίας. ὅτι 30 

“Ῥηγίνους παρεσπόνδησαν, παραχρῆμα ΜΜαμερτίνοις 

βοηϑεῖν ξητεῖν τοῖς τὰ παραπλήσια πεποιηκόσιν οὐ 

μόνον εἰς τὴν Μεσσηνίων, ἀλλὰ καὶ τὴν 'ῬΡηγίνων 
ὅπόλιν, δυσαπολόγητον εἶχε τὴν ἁμαρτίαν. οὐ μὴν 

ἀγνοοῦντές γε τούτων οὐδέν, ϑεωροῦντες δὲ τοὺς 

Καρχηδονίους οὐ μόνον τὰ κατὰ τὴν “ιβύην, ἀλλὰ 

καὶ τῆς ᾿Ιβηρίας ὑπήκοα πολλὰ μέρη πεποιημένους, 
ἔτι δὲ τῶν νήσων ἁπασῶν ἐγχρατεῖς ὑπάρχοντας 
τῶν κατὰ τὸ Σαρδόνιον καὶ Τυρρηνικὸν πέλαγος, 

θ ἠγωνίων, εἰ Σικελίας ἔτι κυριεύδαιεν, (μὴ) λίαν βα- so 

θεῖς καὶ φοβεροὶ γείτονες αὐτοῖς ὑπάρχοιεν, κύκλῳ 18. 

5 A 

[ 5. 
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σφᾶς περιέχοντες καὶ πᾶσι τοῖς τῆς ᾿Ιταλίας μέρεσιν 
ἐπικείμενοι. διότι δὲ ταχέως ὑφ᾽ αὑτοὺς moujcov- 
ται τὴν Σικελίαν, μὴ τυχόντων ἐπικουρίας τῶν 

Μαμερτίνων, προφανὲς ἦν. κρατήσαντες γὰρ ἐγχειρι- 8 

5 ζομένης αὐτοῖς τῆς Μεσσήνης ἔμελλον ἐν, ὀλίγῳ 
χρόνῳ τὰς Συρακούσας ἐπανελέσθαι διὰ τὸ πάσης 

19. σχεδὸν δεσπόζειν τῆς ἄλλης Σικελίας. ὃ προορώμενοι 9 

“Ρωμαῖοι καὶ νομίζοντες ἀναγκαῖον εἶναι σφίσι τὸ μὴ 
προέσϑαι τὴν Μεσσήνην μηδ᾽ ἐᾶσαι Καρχηδονίους 

t0 οἱονεὶ γεφυρῶσαι τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν αὑτοῖς διάβασιν, 
πολὺν μὲν χρόνον ἐβουλεύσαντο, καὶ τὸ uiv cvv-ll 
ἕδριον οὐδ᾽ εἰς τέλος ἐκύρωσε τὴν γνώμην διὰ τὰς 
ἄρτι ῥηϑείδας αἰτίας. ἐδόκει γὰρ τὰ περὶ τὴν ἀλο- 
γίαν τῆς τοῖς Μαμερτίνοις ἐπικουρίας ἰσορροπεῖν 

15 τοῖς ἐκ τῆς βοηϑείας συμφέρουσιν. οἱ δὲ πολλοὶ 
verovuévou, μὲν ὑπὸ τῶν προγεγονότων πολέμων 

καὶ προσδεόμενοι παντοδαπῆς ἐπανορθώσεως. ἅμα 
δὲ τοῖς ἄρτι ῥηϑεῖσι περὶ τοῦ κοινῇ συμφέρειν τὸν 

πόλεμον καὶ xov ἰδίαν ἑκάστοις ὠφελείας προδή- 
20 λους xci μεγάλας ὑποδεικνυόντων τῶν στρατηγῶν. 

ἔκριναν βοηϑεῖν. κυρωϑέντος δὲ τοῦ δόγματος ὑπὸ 8 

τοῦ δήμου, προχειρισάμενοι τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων 

στρατηγὸν Ἄππιον Κλαύδιον ἐξαπέστειλαν, κελεύ- 

σαντες βοηϑεῖν καὶ διαβαίνειν εἰς Μεσσήνην.  o(4 

s δὲ Μαμερτῖνοι τὸν μὲν τῶν Καρχηδονίων στρατη- 

γὸν ἤδη κατέχοντα τὴν ἄκραν ἐξέβαλον, τὰ μὲν 
καταπληξάμενοι, τὰ δὲ παραλογισάμενοι" τὸν δ᾽ 
Ἄππιον ἐπεσπῶντο καὶ τούτῳ τὴν πόλον ἐνεχείρι- 
fov. Καρχηδόνιοι ὃὲ τὸν μὲν στρατηγὸν αὐτῶν ὅ 

30 ἀνεσταύρωσαν, νομίθαντες αὐτὸν ἀβούλως. ἅμα δ᾽ 

ἀνάνδρως προέσϑαι τὴν ἀκρόπολιν. αὐτοὶ δὲ τῇ ὃ 

[D 
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μὲν ναυτικῇ δυνάμει περὶ Πελωριάδα στρατοπεδεύ- 
σαντες. τῷ δὲ πεξῷ στρατεύματι περὶ τὰς Σύνεις 

τ καλουμένας ἐνεργῶς προσέκειντο τῇ Μεσσήνῃ. κατὰ 

ὃὲ τὸν καιρὸν τοῦτον Ιέρων νομίσας εὐφυῶς ἔχειν 

τὰ παρόντα πρὸς τὸ τοὺς βαρβάρους τοὺς τὴν Μεδ- 5 

σήνην κατέχοντας ὁλοσχερῶς ἐχβαλεῖν ἔκ τῆς Σικε- 

λίας, τίϑεται πρὸς τοὺς Καρχηδονίους συνϑήκας. 

&8xocl μετὰ ταῦτ᾽ ἀναζεύξας ἐκ τῶν Συρακουσῶν 14. 

ἐποιεῖτο τὴν πορείαν ἐπὶ τὴν προειρημένην πόλιν" 

καταστρατοπεδεύσας δ᾽ ἐκ ϑατέρου μέρους περὶ τὸ 10 
Χαλκιδικὸν ὄρος καλούμενον ἀπέκλεισε καὶ ταύτης 

18.9 τῆς ἐξόδου τοὺς ἐν τῇ πόλει. ὃ δὲ στρατηγὸς τῶν 

“Ρωμαίων Ἄππιος νυκτὸς καὶ παραβόλως περαιωὺ εὶς 
ιοτὸν πορϑμὸν ἧκεν εἰς τὴν Μεσσήνην. ὁρῶν δὲ 

πανταχόϑεν ἐνεργῶς προσηρεικότας τοὺς πολεμίους 

καὶ συλλογισάμενος ἅμα μὲν αἰδχράν, ἅμα δ᾽ ἐπι- 

σφαλῆ γίνεσϑαι τὴν πολιορκίαν αὑτῷ, τῆς vs γῆς 

11τῶν πολεμίων ἐπικρατούντων καὶ τῆς ϑαλάττης, τὸ 

μὲν πρῶτον διεπρεσβεύετο πρὸς ἀμφοτέρους, βουλό- 
μένος ἐξελέσϑαι τοῦ πολέμου τοὺς Mousovívovg: 90 

Im 5 

19 οὐδενὸς δὲ προσέχοντος αὐτῷ, τέλος ἐπαναγκαζόμε- 

νος ἔκρινε διακινδυνεύειν καὶ πρῶτον ἐγχειρεῖν τοῖς 

18 Συρακοσίοις. ἐξαγαγὼν δὲ τὴν δύναμιν παρέταξε 
πρὸς μάχην, ἑτοίμως εἰς τὸν ἀγῶνα συγκαταβάντος 

14 αὐτῷ καὶ τοῦ τῶν Συρακοσίων βασιλέως" ἐπὶ πολὺν 5 

δὲ χρόνον διαγωνισάμενος ἐπεκράτησεν τῶν πολε- 
μίων καὶ κατεδίωξε τοὺς ὑπεναντίους ξως εἰς τὸν 

15 χάρακα πάντας. "Ἄππιος μὲν οὖν σκυλεύσας τοὺς 
νεκροὺς ἐπανῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Μεσσήνην. ὁ δ᾽ 
Ἱέρων ὀττευσάμενός τι περὶ τῶν ὅλων πραγμάτων, 80 

ἐπιγενομένης τῆς νυχτὸς ἀνεχώρησε κατὰ σπουδὴν 
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εἰς τὰς Συραχούσας. τῇ δὲ κατὰ πόδας ἡμέρᾳ 12 
γνοὺς ΄ἥππιος τὴν ἀπόλυσιν τῶν προειρημένων καὶ 

γενόμενος εὐθαρσὴς ἔκρινε μὴ μέλλειν, ἀλλ᾽ ἐγχει- 

ρεῖν τοῖς Καρχηδονίοις. παραγγείλας οὖν τοῖς στρα- 2 

τιώταις ἐν ὥρα γίνεσϑαι τὴν ϑεραπείαν, ἅμα τῷ 

φωτὶ τὴν ἔξοδον ἐποιεῖτο. συμβαλὼν δὲ τοῖς ὑπ- 8 
ἐναντίοις πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέχτεινε, τοὺς δὲ λοι- 

ποὺς ἠνάγκασε φυγεῖν προτροπάδην εἰς τὰς παρα- 

σι 

κειμένας πόλεις. χρησάμενος δὲ τοῖς εὐτυχήμασι 4 

10 τούτοις καὶ λύσας τὴν πολιορκίαν. λοιπὸν ἐπιπο- 

ρευόμενος ἀδεῶς ἐπόρϑει τήν τε τῶν Συρακοσίων 

καὶ τὴν τῶν συμμαχούντων αὐτοῖς χώραν, οὐδενὸς 

ἀντιποιουμένου τῶν ὑπαίϑρων: τὸ δὲ τελευταῖον 
προσκαϑίσας αὐτὰς ἐπεβάλετο πολιορκεῖν τὰς Συρα- 

15 χούδσαο. 

Ἢ μὲν οὖν πρώτη Ῥωμαίων ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας 1ὅ. 
14.διάβασις μετὰ δυνάμεως ἥδε καὶ διὰ ταῦτα (καὶ) κατὰ 

τούτους ἐγένετο τοὺς καιρούς, ἣν οἰχειοτάτην κρί- ὁ 

ναντὲς ἀρχὴν εἶναι τῆς ὅλης προϑέσεως, ἀπὸ ταύτης 
20 ἐποιησάμεθα τὴν ἐπίστασιν, ἀναδραμόντες ἔτι τοῖς 

χρόνοις τοῦ μηδὲν ἀπόρημα καταλιπεῖν ὑπὲρ τῶν 

κατὰ τὰς αἰτίας ἀποδείξεων. τῷ γὰρ πῶς καὶ πότε Ἱ 

πταίσαντες αὐτῇ τῇ πατρίδι Ρωμαῖοι τῆς ἐπὶ τὸ 
βέλτιον ἤρξαντο προκοπῆς καὶ πότε πάλιν καὶ πῶς 

25 χρατήσαντες τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν τοῖς ἐκτὸς ἐπι- 

χειρεῖν ἐπεβάλοντο πράγμασιν. ἀναγκαῖον ὑπελάβο- 

μεν εἶναι παρακολουϑῆσαι τοῖς μέλλουσι καὶ τὸ 
κεφάλαιον αὐτῶν τῆς νῦν ὑπεροχῆς δεόντως συν- 

όψεσϑαι. διόπερ οὐ χρὴ ϑαυμάζξειν οὐδ᾽ ἐν τοῖς 8 

80 ἑξῆς, ἐάν που προσανατρέχωμεν τοῖς χρόνοις περὶ 
τῶν ἐπιφανεστάτων πολιτευμάτων. τοῦτο γὰρ ποιή- 9 
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Gousv χάριν τοῦ λαμβάνειν ἀρχὰς τοιαύτας, ἐξ ὧν 

ἔσται σαφῶς κατανοεῖν ἐκ τίνων ἕχαστοι καὶ πότε 
καὶ πῶς ὁρμηϑέντες εἰς ταύτας παρεγένοντο τὰς 

διαϑέσεις, ἐν αἷς ὑπάρχουσι νῦν. ὃ δὴ καὶ περὶ 

Ῥωμαίων ἄρτι πεποιήχαμεν. 5 
13  '"4gsuévovo δὲ τούτων λέγειν ὥρα περὶ τῶν 

προκειμένων, ἐπὶ βραχὺ καὶ κεφαλαιωδῶς προεχϑε- 
μένους τὰς ἐν τῇ προκαταδκευῇ πράξεις. ὧν εἰσι 

πρῶται κατὰ τὴν τάξιν αἵ γενόμεναι Ῥωμαίοις καὶ 

8 Καρχηδονίοις ἐν τῷ περὶ Σικελίας πολέμῳ. ταύ- 10 
ταις συνεχὴς ὁ Διβυκὸς πόλεμος" ᾧ συνάπτει τὰ 
κατ᾽ ᾿Ιβηρίαν ᾿Δμίλκᾳ, μετὰ δὲ τοῦτον ᾿Δσδρούβαᾳ 

ἃ πραχϑέντα καὶ Καρχηδονίοις. οἷς ἐγένετο κατὰ τὸν 
αὐτὸν καιρὸν ἡ πρώτη Ῥωμαίων διάβασις εἰς τὴν 
Ἰλλυρίδα καὶ ταῦτα τὰ μέρη τῆς Εὐρώπης, ἐπὶ δὲ is 

τοῖς προειρημένοις οἵ πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ιταλία Κελτοὺς 
δ ἀγῶνες. τούτοις δὲ χατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν παρὰ 
τοῖς Ἕλλησιν ὁ Κλεομενικὸς καλούμενος ἐνηργεῖτο 

πόλεμος. εἰς ὃν καὶ τὴν καταστροφὴν ἐποιηδάμεϑα 

τῆς ὅλης καταδχευῆς καὶ τῆς δευτέρας βύβλου. 20 

15.06 Τὸ uiv oov ἐξαριϑμεῖσϑαι τὰ κατὰ μέρος Ozxioie. 
τῶν προειρημένων πράξεων οὐδὲν οὔϑ᾽ ἡμῖν ἀναγ- 

Ἰκαῖον οὔτε τοῖς ἀκούουσι χρήσιμον. οὐ γὰρ ἱστο- 

ρεῖν ὑπὲρ αὐτῶν προτιϑέμεϑα, μνησϑῆναι δὲ κε- 
φαλαιωδῶς προαιρούμεϑα χάριν τῆς προκαταθκευῆς 25 

τῶν μελλουσῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἱστορεῖσϑαι πράξεων. 
8 διόπερ ἐπὶ χεφαλαίων ψαύοντες κατὰ τὸ συνεχὲς 

τῶν προειρημένων πειρασόμεϑα συνάψαι τὴν τε- 
λευτὴν τῆς προκαταδχευῆς τῇ τῆς ἡμετέρας ἱστορίας 

9 ἀρχῇ καὶ προϑέσει.. τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον συν- 30 
ἐχοῦς γινομένης τῆς διηγήσεως, ἡμεῖς τε δόξομεν 
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εὐλόγως ἐφάπτεσϑαι τῶν ἤδη προϊστορημένων ἕτέ- 
Θοίς. τοῖς τὲ φιλομαϑοῦσιν ἐκ τῆς τοιαύτης οἰκο- 

νομίας εὐμαϑῆ καὶ ῥαδίαν ἐπὶ τὰ μέλλοντα ῥηϑή- 
σεσϑαι παρασκευάσομεν τὴν ἔφοδον. βραχὺ δ᾽ ἐπι- 10 

5 μελέστερον πειρασόμεϑα διελθεῖν ὑπὲρ τοῦ πρώτου 
συστάντος πολέμου Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις περὶ 
Σικελίας. οὔτε γὰρ πολυχρονιώτερον τούτου πό-11 

A&uov εὑρεῖν ῥάδιον οὔτε παρασκευὰς δλοσχερεστέ- 
ρας οὔτε συνεχεστέρας πράξεις οὔτε πλείους ἀγῶ- 

10 vV«G οὔτε περιπετείας μείζους τῶν £v τῷ προειρη- 

μένῳ πολέμῳ συμβάντων ἕκατέροις. αὐτά τὲ τὰ 12 

πολιτεύματα κατ᾽ ἐχείνους τοὺς καιροὺς ἀκμὴν ἀκέ- 

ραια μὲν ἦν τοῖς ἐθισμοῖς, μέτρια δὲ ταῖς τύχαις, 
πάρισα δὲ ταῖς δυνάμεσιν. διὸ καὶ τοῖς βουλομένοις 18 

15 καλῶς συνϑεάδσασϑαι τὴν ἑκατέρου τοῦ πολιτεύμα- 

τος ἰδιότητα καὶ δύναμιν οὐχ οὕτως ἐκ τῶν ἐπι- 

γενομένων πολέμων ὡς £x τούτου ποιητέον τὴν 
σύγκρισιν. 

Οὐχ ἧττον δὲ τῶν προειρημένων παρωξύνϑην 14 
80 ἐπιστῆσαι τούτῳ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὸ τοὺς ἐμπει- 

ρότατα δοκοῦντας γράφειν ὑπὲρ αὐτοῦ, Φιλῖνον καὶ 

Φάβιον. μὴ δεόντως ἡμῖν ἀπηγγελκέναι τὴν ἀλή- 

ϑειαν. ἑκόντας μὲν οὖν ἐψεῦσϑαι τοὺς ἄνδρας οὐχ 2 

ὑπολαμβάνω, στοχαζόμενος ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς αἵ- 
:5 ρέσεως αὐτῶν" δοκοῦσι δέ μοι πεπονϑέναι τι παρα- 

πλήσιον τοῖς ἐρῶσι. διὰ γὰρ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν 8 
ὅλην εὔνοιαν Φιλίνῳ μὲν πάντα δοκοῦσιν οἵ Καρ- 

χηδόνιοι πεπρᾶχϑαν φρονίμως, καλῶς, ἀνδρωδῶς, 
10.οἵ δὲ Ῥωμαῖοι τἀναντία, Φαβίῳ δὲ τοὔμπαλιν vov-17. 
80 τῶν. ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπι- 4 

είκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐχβάλλοι" καὶ γὰρ φιλόφι- 
Porvs. Hisr. I. 2 
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λον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ 
συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχϑροὺς καὶ συναγαπᾶν 

δτοὺς φίλους" ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦϑος ἀναλαμ- 
βάνῃ τις, ἐπιλαϑέσθϑαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων 

καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγί- 

στοις ἑπαίνοις τοὺς ἐχϑρούς, ὅταν αἷ πράξεις ἀπαι- 

τῶσι τοῦτο. πολλάκις δ᾽ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν éxovet- 
δίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους. ὅταν αἱ τῶν ἐπιτη- 

ὁ δευμάτων ἁμαρτίαι τοῦϑ᾽ ὑποδεικνύωσιν. ὥσπερ 
γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεϑεισῶν ἀχρειοῦται τὸ 

040v, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεϑείδης τῆς ἀληϑείας 
τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται δὲ- 

τ ήγημα. διόπερ οὔτε τῶν φίλων κατηγορεῖν οὔτε τοὺς 

ἐχϑροὺς ἐπαινεῖν ὀκνητέον, οὔτε δὲ τοὺς αὐτοὺς 

ψέγειν, ποτὲ δ᾽ ἐγκωμιάξειν εὐλαβητέον, ἐπειδὴ τοὺς 
ἐν πράγμασιν ἀναστρεφομένους οὔτ᾽ εὐστοχεῖν αἰεὶ 

8 δυνατὸν οὔϑ'᾽ ἁμαρτάνειν συνεχῶς εἰκός. ἀποστάντας 
οὖν τῶν πραττόντων αὐτοῖς τοῖς πραττομένοις ἐφαρ- 

μοστέον τὰς πρεπούσας ἀποφάσεις καὶ διαλήψεις ἐν 

τοῖς ὑπομνήμασιν. ὡς δ᾽ ἔστιν ἀληϑῆ τὰ νῦν ὑφ᾽ 
10 ἡμῶν εἰρημένα σκοπεῖν ἔκ τούτων πάρεστιν. ὃ γὰρ 

Φιλῖνος ἀρχόμενος ἅμα τῶν πραγμάτων καὶ τῆς δευ- 

τέρας βύβλου φησὶ προσκαϑῆσϑαι τῇ Μεσσήνῃ πο- 
λεμοῦντας τούς τὲ Καρχηδονίους καὶ τοὺς Σίυρα- 

ο κοσίους. παραγενομένους δὲ τοὺς Ῥωμαίους κατὰ 
ϑάλατταν εἰς τὴν πόλιν εὐθὺς ἐξελθεῖν ἐπὶ τοὺς 

Συρακοσίους" λαβόντας δὲ πολλὰς πληγὰς ἐπαν- 
ελϑεῖν εἰς τὴν Μεσσήνην" αὖϑις δ᾽ ἐπὶ τοὺς Καρχη- 
δονίους ἐχπορευϑέντας οὐ μόνον πληγὰς λαβεῖν, 

ἀλλὰ καὶ ξωργίᾳ τῶν στρατιωτῶν ἱκανοὺς ἀπο- 
8 βαλεῖν. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν τὸν μὲν ᾿Ιέρωνά φησι μετὰ 

οι 
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τὴν γενομένην συμπλοχὴν οὕτως ἔξω γενέσϑαι τοῦ 

17. φρονεῖν ὥστε μὴ μόνον παραχρῆμα τὸν χάρακα 
καὶ τὰς σκηνὰς ἐμπρήσαντα φυγεῖν νυχτὸς εἰς τὰς 

Συρακούσας, ἀλλὰ καὶ τὰ φρούρια πάντα κατα- 
λιπεῖν τὰ κείμενα κατὰ τῆς τῶν Μεσσηνίων χώρας" 

ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς Καρχηδονίους μετὰ τὴν μάχην 4 18. 
εὐθέως ἐκλιπόντας τὸν χάρακα διελεῖν σφᾶς εἰς τὰς 

πόλεις, τῶν δ᾽ ὑπαίϑρων οὐδ᾽ ἀντιποιεῖσϑαι τολ- 
uüv ἔτι" διὸ καὶ συνθϑεωρήδσαντας τοὺς ἡγουμένους 

10 αὐτῶν ἀποδεδειλιακότας τοὺς ὄχλους βουλεύσασϑαι 

μὴ χρίνειν διὰ μάχης τὰ πράγματα᾽ τοὺς δὲ Ῥω- ὃ 
μαίους ἑπομένους αὐτοῖς οὐ μόνον τὴν χώραν πορ- 

ϑεῖν τῶν Καρχηδονίων καὶ Συρακοσίων, ἀλλὰ καὶ 

τὰς Συρακούσας αὐτὰς προσχκαϑίσαντας ἐπιβαλέσϑαι 

πολιορκεῖν. ταῦτα δ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς πάσης 6 
ἐστὴν ἀλογίας πλήρη καὶ διαστολῆς οὐ προσδεῖται 
τὸ παράπαν. οὗς μὲν γὰρ πολιορκοῦντας τὴν Μεσ- τ 

σήνην καὶ νικῶντας ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ὑπέϑετο, 
τούτους φεύγοντας καὶ τῶν ὑπαίϑρων ἐκχωροῦντας 

καὶ τέλος πολιορχουμένους xci ταῖς ψυχαῖς ἀποδε- 

δειλιακότας ἀπέφηνεν" oUc δ᾽ ἡττωμένους καὶ πο- 8 

λιορχουμένους ὑπεστήσατο, τούτους διώκοντας καὶ 

παραχρῆμα κρατοῦντας τῶν ὑπαίϑρων καὶ τέλος 
πολιορκοῦντας τὰς Συρακούσας ἀπέδειξε. ταῦτα δὲ 9 

συνάδειν ἀλλήλοις οὐδαμῶς δύναται" πῶς γάρ; ἀλλ 

ἀναγκαῖον ἢ τὰς ὑποϑέσεις εἶναι τὰς πρώτας ψευ- 
δεῖς ἢ τὰς ὑπὲρ τῶν συμβαινόντων ἀποφάσεις. εἰσὶ 10 
δ᾽ αὗται μὲν ἀληϑεῖς" καὶ γὰρ ἐξεχώρησαν οἵ Καρ- 
χηδόνιοι καὶ Συρακόσιοι τῶν ὑπαίϑρων. καὶ τὰς 

80 Συρακούσας ἐπολέμουν οἱ Ρωμαῖοι κατὰ πόδας. 
ὡς δ᾽ οὗτός φησι, καὶ τὴν ᾿Εχέτλαν, ἐν μέσῃ κει- 

9* 
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μένην τῇ τῶν Συρακοσίων καὶ Καρχηδονίων ἐπαρ- 

11 χίᾳ. λοιπὸν ἀνάγκη συγχωρεῖν τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 
ὑποϑέσεις εἶναι ψευδεῖς, καὶ νικώντων εὐϑέως τῶν 

Ῥωμαίων ἐν ταῖς περὶ τὴν Μεσσήνην συμπλοκαῖς 

ἡττημένους αὐτοὺς ἡμῖν ὑπὸ τοῦ συγγραφέως ἀπηγ- 
γέλϑαι. 

12 Φιλῖνον μὲν οὖν παρ᾽ ὅλην ἄν τις τὴν πραγ- 
ματείαν εὕροι τοιοῦτον ὄντα, παραπλησίως δὲ καὶ 

18. Φάβιον, ὡς ém αὐτῶν δειχϑήσεται τῶν καιρῶν. 

18 ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὴ τοὺς ἁρμόξοντας πεποιήμεϑα λόγους 
ὑπὲρ τῆς παρεκβάσεως, ἐπανελθόντες ἐπὶ τὰς πρά- 

ἕξεις πειραδσόμεϑα προστιϑέντες ἀεὶ τὸν ἑξῆς λόγον 19. 

εἰς ἀληϑινὰς ἐννοίας ἄγειν διὰ βραχέων τοὺς ἕν- 

τυγχάνοντας ὑπὲρ τοῦ προειρημένου πολέμου. 
16 προσπεσόντων γὰρ εἰς τὴν Ρώμην ἐκ τῆς Σικε- 

λίας τῶν περὶ τὸν "Ammiov καὶ τὰ στρατόπεδα 
προτερημάτων, καταστήσαντες ὑπάτους Μάνιον Ὀτα- 

κίλιον καὶ Μάνιον Οὐαλέριον τάς τε δυνάμεις ἁπά- 
σας ἐξαπέστελλον καὶ τοὺς στρατηγοὺς ἀμφοτέρους 

ἢ εἰς τὴν Σικελίαν. ἔστι δὲ παρὰ Ρωμαίοις τὰ πάντα 
τέτταρα στρατόπεδα Ῥωμαϊκὰ χωρὶς τῶν συμμάχων, 

ἃ xav ἐνιαυτὸν προχειρίξονται᾽ τούτων ἕκαστον 

ἀνὰ τετρακισχιλίους πεζούς, ἱππεῖς δὲ τριακοσίους. 

8 ὧν παραγενομένων ἀπό vs τῶν Καρχηδονίων αἱ 
πλείους ἀφιστάμεναι πόλεις προσετίϑεντο τοῖς Ῥω- 

4 μαίοις ἀπό τε τῶν Συρακοσίων. ὃ δ᾽ Iégov ϑεω- 
ρῶν τὴν διατροπὴν καὶ κατάπληξιν τῶν Σικελιωτῶν, 

ἅμα δὲ τὸ πλῆϑος καὶ τὸ βάρος τῶν '"Poucixàv 
στρατοπέδων. ἐκ πάντων συνελογίξετο τούτων ἐπι- 

κυδεστέρας εἶναι τὰς τῶν Ῥωμαίων ἢ τὰς τῶν 

ὅ Καρχηδονίων ἐλπίδας. διόπερ ἐπὶ τοῦτο τὸ μέρος 

10 
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ὁρμήσας τοῖς λογισμοῖς διεπέμπετο πρὸς τοὺς στρα- 

τηγούς, ὑπὲρ εἰρήνης καὶ φιλίας ποιούμενος τοὺς 

λόγους. Λ΄ οἱ δὲ Ρωμαῖοι προσεδέξαντο, καὶ μάλιστα 6 

διὰ τὰς χορηγίας" ϑαλαττοχρατούντων γὰρ τῶν Καρ-Ἰ 
5 χηδονίων εὐλαβοῦντο μὴ πανταχόϑεν ἀποκλεισϑῶσι 

τῶν ἀναγκαίων διὰ τὸ καὶ περὶ τὰ πρὸ τοῦ δια- 

βάντα στρατόπεδα πολλὴν ἔνδειαν γεγονέναι τῶν 

ἐπιτηδείων. διόπερ ὑπολαβόντες τὸν Ἰέρωνα με- 8 
γάλην εἰς τοῦτο τὸ μέρος αὑτοῖς παρέξεσϑαι χρείαν 

10 ἀσμένως προσεδέξαντο τὴν φιλίαν. ποιησάμενοι δὲ 9 

συνθήκας ἐφ᾽ à τὰ μὲν αἰχμάλωτα χωρὶς λύτρων 
᾿ ἀποδοῦναι τὸν βασιλέα Ῥωμαίοις, ἀργυρίου δὲ z9oc- 
ϑεῖναι τάλαντα τούτοις ἑκατόν, λοιπὸν ἤδη Ρωμαῖοι 
μὲν ὡς φίλοις καὶ συμμάχοις ἐχρῶντο τοῖς Συρα- 

19.χοσίοις. ὁ δὲ βασιλεὺς Ἰέρων ὑποστείλας ἑαυτὸν 10 

ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων oxémqv καὶ χορηγῶν ἀεὶ τούτοις 

εἰς τὰ κατεπείγοντα τῶν πραγμάτων ἀδεῶς ἐβασί- 

λευεὲ τῶν 2Zvgexooíov τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον, φι- 

λοστεφανῶν καὶ φιλοδοξῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας. ἐπι- τι 

so φανέστατος γὰρ δὴ πάντων οὗτος δοκεῖ καὶ πλεῖ- 

6vov χρόνον ἀπολελαυκέναι τῆς ἰδίας εὐβουλίας ἔν 90. 

τε τοῖς χατὰ μέρος καὶ τοῖς καϑόλου πράγμασιν. 

᾿Επανενεχϑεισῶν δὲ τῶν συνϑηκχῶν εἰς τὴν 'Pó- 11 
μὴν, καὶ προσδεξαμένου τοῦ δήμου καὶ κυρώσαν- 

s5 TOG τὰς πρὸς Ἰέρωνα διαλύσεις, λοιπὸν οὐκέτι πά- 
σας ἔχρινον ἐξαποστέλλειν οὗ Ρωμαῖοι τὰς δυνάμεις, 
ἀλλὰ δύο μόνον στρατόπεδα, νομίζοντες ἅμα uiv? 
κεχκουφίσϑαι τὸν πόλεμον αὐτοῖς προσκχεχωρηκότος 

τοῦ βασιλέως. ἅμα δὲ μᾶλλον ὑπολαμβάνοντες oU- 
30 τῶς εὐπορήσειν τὰς δύναμεις τοῖς ἀναγκαίοις. οὗ ϑ8 

δὲ Καρχηδόνιοι ϑεωροῦντες τὸν μὲν Ἰέρωνα πολέ- 
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νον αὑτοῖς γεγονότα, τοὺς δὲ Ρωμαίους δλοσχερέ- 
ὄτερον ἐμπλεχομένους εἰς τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν 

ὑπέλαβον βαρυτέρας προσδεῖσθαι παραδχευῆς, δι’ 

ἧς ἀντοφϑαλμεῖν δυνήσονται τοῖς πολεμίοις καὶ 

ἀσυνέχειν τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν. διὸ καὶ ξενολογή- 

G«vtsg ἐκ τῆς ἀντιπέρας χώρας πολλοὺς μὲν Διγυ- 

στίνους καὶ Κελτούς, ἔτι δὲ πλείους τούτων "Ifm- 

ὅρας, ἅπαντας εἰς τὴν Σικελίαν ἀπέστειλαν. ὁρῶντες 

δὲ τὴν τῶν ᾿Ζκραγαντίνων πόλιν εὐφυεστάτην οὖσαν 

Qu 

πρὸς τὰς z«QuoxcvGg xci βαρυτάτην ἅμα τῆς αὑτῶν 10 

ἐπαρχίας εἰς ταύτην συνήϑροιδαν τά τε χορήγια 

καὶ τὰς δυνάμεις, δρμητηρίῳ κρίνοντες χρῆσϑαι 

θταύτῃ τῇ πόλει πρὸς τὸν πόλεμον. τῶν δὲ Ῥω- 
μαίων οἵ μὲν πρὸς τὸν légove ποιησάμενοι στρα- 
τηγοὶ τὰς συνϑήκας ἀνακεχωρήχεισαν᾽ οἵ δὲ μετὰ 
τούτους κατασταϑέντες Δεύχκιος “Ποστόμιος καὶ 

Κόιντος Μαμίλιος ἧκον εἰς τὴν Σικελίαν μετὰ τῶν 

m Q 

στρατοπέδων. ϑεωροῦντες δὲ τὴν τῶν Καρχηδο- 
νίων ἐπιβολὴν καὶ τὰς περὶ τὸν ᾿4κράγαντα παρα- 

90.6xcvàg ἔγνωσαν τολμηρότερον ἐγχειρεῖν τοῖς πράγ- 
κι M M M Mx , - / 

ϑμασιν διὸ καὶ và μὲν ἄλλα μέρη τοῦ πολέμου 

παρῆκαν, φέροντες δὲ παντὶ τῷ στρατεύματι πρὸς 

[S9] e 

αὐτὸν ᾿Ακράγαντα προσήρεισαν᾽ καὶ στρατοπεδεύ- 

ὄαντες ἐν ὀχτὼ σταδίοις ἀπὸ τῆς πόλεως συνέχλει- 

σαν ἐντὸς τειχῶν τοὺς Καρχηδονίους. ἀκμαζούσης 35 
ὃξ τῆς τοῦ σίτου συναγωγῆς, καὶ προφαινομένης 

χρονίου πολιορκίας, ὥρμησαν ἐκϑυμότερον τοῦ δέ- 

τοοντος oí στρατιῶται πρὸς τὸ σιτολογεῖν. οὗ δὲ Καρ-31. 
χηδόνιοι χατιδόντες τοὺς πολεμίους ἐσκεδασμένους 

κατὰ τῆς χώρας, ἐξελθόντες ἐπέϑεντο τοῖς σιτολο- 80 

γοῦσιν. τρεψάμενοι δὲ τούτους ῥαδίως oí μὲν ἐπὶ 
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τὴν τοῦ χάρακος ἁρπαγὴν ὥρμησαν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τὰς 

ἐφεδρείας. ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἐθισμῶν διαφορὰ καὶ τότετι 

καὶ πολλάκις ἤδη σέσωκε τὰ Ῥωμαίων πράγματα. 

τὸ γὰρ πρόστιμον παρ᾽ αὐτοῖς ϑάνατός ἐστι τῷ προ- 

5εμένῳ τὸν τόπον xci φυγόντι τὸ παράπαν ἐξ ég- 

εδρείας. διὸ xoi τότε πολλαπλασίους ὄντας τοὺς 13 

ὑπεναντίους ὑποστάντες γενναίως πολλοὺς μὲν τῶν 

ἰδίων ἀπέβαλον. ἔτι δὲ πλείους τῶν ἐχϑρῶν ἀπ- 

ἕχτειναν. τέλος δὲ κυκλώσαντες τοὺς πολεμίους ὅσον 13 

10 οὔπω διασπῶντας τὸν χάρακα, τοὺς μὲν αὐτῶν δὲ- 

ἔφϑειραν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐπικείμενοι καὶ φονεύον- 

τες συνεδίωξαν εἰς τὴν πόλιν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα συνέβη τοὺς μὲν Καρχηδονίους 18 

εὐλαβέστερον διακεῖσϑαι πρὸς τὰς ἐπιϑέσεις, τοὺς 

15 δὲ Ρωμαίους φυλαχτικώτερον χρῆσϑαι ταῖς προνο- 

μαῖς. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἀντεξήεσαν οἱ Καρχηδόνιοι πλὴν 3 

ξως ἀκροβολισμοῦ, διελόντες οἱ στρατηγοὶ τῶν 'Po- 
μαίων εἰς δύο μέρη τὴν δύναμιν τῷ μὲν ἕνὶ περὶ 

τὸ πρὸ τῆς πόλεως ᾿Δσκληπιεῖον ἔμενον, ϑατέρῳ δὲ 

20 κατεστρατοπέδευσαν ἐν τοῖς πρὸς Ἡράκλειαν κεκλι- 

μένοις μέρεσιν τῆς πόλεως. τὰ δὲ μεταξὺ τῶν στρα- 8 

τοπέδων ἐξ ἑχατέρου τοῦ μέρους τῆς πόλεως ὦχυ- 

ρώσαντο χαὶ τὴν μὲν (ἐντὸς) αὐτῶν τάφρον προε- 

βάλοντο χάριν τῆς πρὸς τοὺς ἐξιόντας ἐκ τῆς 

85 πόλεως ἀσφαλείας, τὴν δ᾽ ἐχτὸς αὐτῶν περιεβά- 

Aovro, φυλακὴν ποιούμενοι τῶν ἔξωϑεν ἐπιϑέσεων 

91. καὶ τῶν παρεισάγεσϑαι xol παρεισπίπτειν εἰωϑότων 

εἰς τὰς πολιορχουμένας πόλεις. τὰ δὲ μεταξὺ τῶν 4 

τάφρων καὶ τῶν στρατοπέδων διαστήματα φυλακαῖς 

80 διέλαβον, ὀχυροποιησάμενοι τοὺς εὐχαίρους τῶν 

τόπων ἐν διαστάσει. τὰ δὲ χορήγια καὶ τὴν ἄλλην ὅ 
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παραδκευὴν ot μὲν ἄλλοι σύμμαχοι πάντες ἤἥϑροιξον 

αὐτοῖς καὶ παρῆγον εἰς “Ερβησόν, αὐτοὶ δ᾽ ἐκ ταύ- 

της τῆς πόλεως οὐ μακρὰν ὑπαρχούσης ἄγοντες καὶ 

φέροντες συνεχῶς τὰς ἀγορὰς δαψιλῆ τἀναγκαῖα 

6 σφίσι παρεσκεύαζον. πέντε μὲν οὖν ἴδως μῆνας émi93. 
τῶν αὐτῶν διέμενον, οὐδὲν ὁλοσχερὲς προτέρημα 
δυνάμενοι λαβεῖν κατ᾽ ἀλλήλων πλὴν τῶν ἐν αὖ- 

τοῖς τοῖς ἀκροβολισμοῖς δυμβαινόντων. συναγομέ- 
vov δὲ τῷ λιμῷ τῶν Καρχηδονίων διὰ τὸ πλῆϑος 
τῶν ἐν τῇ πόλει συγκχεξκλεισμένων ἀνδρῶν — οὐ γὰρ 1 

ἐλάττους πέντε μυριάδων ὑπῆρχον --- δυσχρηστούμε- 

νος Avvípeg ἤδη τοῖς πράγμασιν, ὃ τεταγμένος ἐπὶ 
τῶν πολιορχουμένων δυνάμεων, διεπέμπετο συν- 

ἐχῶς εἰς τὴν Καρχηδόνα τήν vs περίστασιν διαθδα- 

8 φῶν καὶ βοηϑεῖν παρακαλῶν. oL δ᾽ ἐν τῇ Καρχη- 15 

δόνι τῶν ἐπισυνηγμένων στρατιωτῶν καὶ ϑηρίων 

γεμίσαντες τὰς ναῦς ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Σικελίαν 

οπρὸς ᾿άννωνα τὸν ἕτερον στρατηγόν. ὃς συναγα- 

γὼν τὰς παρασκευὰς καὶ δυνάμεις εἰς Ἡράκλειαν 
πρῶτον μὲν πραξικοπήσας κατέδχε τὴν τῶν Ἔρβη- 30 

σέων πόλιν καὶ παρείλετο τὰς ἀγορὰς καὶ τὴν τῶν 

ἀναγκαίων χορηγίαν τοῖς τῶν ὑπεναντίων στρατο- 

10 πέδοις. ἐξ οὗ συνέβη τοὺς Ῥωμαίους ἐπ᾽ ἴσου πο- 
λιορκεῖν καὶ πολιορχεῖσϑαι τοῖς πράγμασιν. εἰς γὰρ 

τοῦτο συνήγοντο τῇ σιτοδείᾳ καὶ σπάνει τῶν ἀναγ- 35 
καίων ὥστε πολλάκις βουλεύεσθαι περὶ τοῦ λύειν 

11 τὴν πολιορκίαν. ὃ δὴ καὶ τέλος ἂν ἐποίησαν, εἰ 

μὴ πᾶσαν σπουδὴν καὶ μηχανὴν προσφερόμενος “1έ- 
ρῶν τὰ μέτρια καὶ τἀναγκαῖα σφίσι παρεσκεύαξε 

99,19 τῶν χορηγίων. μετὰ δὲ ταῦτα ϑεωρῶν Ó προειρη- 30 

μένος ἀνὴρ τοὺς μὲν Ῥωμαίους ὑπό vs τῆς νόσου 
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xal τῆς ἐνδείας ἀσϑενῶς διακειμένους διὰ τὸ λοι- 

μικὴν εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς κατάστασιν, τὰ δὲ σφέτερα 
στρατόπεδα νομίζων ἀξιόχρεα πρὸς μάχην ὑπάρχειν, 

ἀναλαβὼν τά vs ϑηρία περὶ πεντήκοντα τὸν ἀριϑ- 5 
"μὸν ὄντα καὶ τὴν λοιπὴν δύναμιν ἅπασαν προῆγε 

κατὰ σπουδὴν ἐκ τῆς Ἡρακλείας, παραγγείλας τοῖς 

Νομαδικοῖς ἱππεῦσι προπορεύεσϑαιν καὶ συνεγγί- 
σασι τῷ χάρακι τῶν ἐναντίων ἐρεϑίζειν καὶ πειρᾶ- 

σϑαι τοὺς ἱππεῖς αὐτῶν ἐκκαλεῖσϑαι. κἄπειτα πά- 

10 λὲν ἐκκλίνασιν ἀποχωρεῖν, ἕως ἂν αὐτῷ συμμίξωσι. 

πραξάντων δὲ τὸ συνταχϑὲν τῶν Νομάδων καὶ 38. 
προσμιξάντων ϑατέρῳ τῶν στρατοπέδων. εὐϑὺς oí 
τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς ἐξεχέοντο καὶ ϑρασέως ἐπ- 
ἕχειντο τοῖς Νομάσιν. οἵ δὲ Πίβυες ὑπεχώρουν κατὰ 4 

ιὸ τὸ παράγγελμα, μέχρι συνέμιξαν τοῖς περὶ τὸν "Av- 

vov«' λοιπόν τ᾿ ἐκ μεταβολῆς περιχυϑέντες ἐπ- 

ἔχειντο τοῖς πολεμίοις καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπ- 

ἔκτειναν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἕως εἰς τὸν χάρακα 

συνεδίωξαν. γενομένων δὲ τούτων ἐπεστρατοπέδευ- ὕ 
20 ὅαν οἱ περὶ τὸν ᾿ἄννωνα τοῖς Ρωμαίοις, καταλαβό- 

μενοι τὸν λόφον τὸν καλούμενον Tógov, ὡς δέκα 

σταδίους ἀπέχοντες τῶν ὑπεναντίων. καὶ δύο μὲν ὁ 

μῆνας ἔμενον ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων, οὐδὲν ὁλοσχε- 
oio πράττοντες πλὴν ἀκροβολιξόμενοι xo9' ἕκά- 

25 στὴν ἡμέραν. τοῦ δ᾽ ᾿ἀννίβου διαπυρδευομένου xol? 
διαπεμπομένου συνεχῶς ἐκ τῆς πόλεως πρὸς τὸν 

᾿ἄννωνα καὶ δηλοῦντος ὅτι τὰ πλήϑη τὸν λιμὸν 

οὐχ ὑπομένει, πολλοὶ δὲ χαὶ πρὸς τοὺς πολεμίους 
αὐτομολοῦσι διὰ τὴν ἔνδειαν, ἔγνω διακινδυνεύειν 

306 τῶν Καρχηδονίων στρατηγός, οὐχ ἧττον ἐπὶ τοῦτο 
φερομένων καὶ τῶν Ρωμαίων διὰ τὰς προειρημένας 
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8 αἰτίας. διόπερ ἐξαγαγόντες ἀμφότεροι τὰς Óvvd- 

ἱξις εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῶν στρατοπέδων συν- 

9 ἔβαλλον ἀλλήλοις. ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον γενομένης 
τῆς μάχης τέλος ἐτρέψαντο τοὺς προχινδυνεύσαντας 

8. 1τομισϑοφόρους τῶν Καρχηδονίων οἵ ἹΡωμαῖοι. τού- 5 

τῶν δὲ πεσόντων εἰς τὰ ϑηρία καὶ τὰς λοιπὰς τάξεις 

τὰς ἐφεστηκυίας συνέβη πᾶν σδυνταραχϑῆναι τὸ 

11τῶν Φοινίκων στρατόπεδον. γενομένου δ᾽ ἐγκλί- 
ματος ὁλοσχεροῦς οἵ μὲν πλεῖστοι διεφϑάρησαν αὐ- 

τῶν, τινὲς δ᾽ εἰς ἩἫράχλειαν ἀπεχώρησαν" οἵ δὲ τὸ 
Ῥωμαῖον τῶν vs πλείστων ἐκυρίευσαν ϑηρίων καὶ 

12 τῆς ἐπιόσκευῆς ἁπάδης. ἐπιγενομένης δὲ τῆς vvxvóc, 

καὶ διὰ τὴν ἐκ τῶν κατορθωμάτων χαρὰν καὶ διὰ 
τὸν κόπον ῥαϑυμότερον ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν χρη- 

δαμένων, ἀπελπίδας ᾿ἀννίβας τὰ πράγματα καὶ νο- τ 

ὠΐζσας ἔχειν εὐφυῆ καιρὸν πρὸς σωτηρίαν διὰ τὰς 

προειρημένας αἰτίας, ὥρμηδε περὶ μέσας νύκτας 6x24. 
18 τῆς πόλεως, ἔχων τὰς ξενικὰς δυνάμεις. χώσας δὲ 

φορμοῖς ἀχύρων δεσαγμένοις τὰς τάφρους ἔλαϑε 

τοὺς πολεμίους ἀπαγαγὼν ἀσφαλῶς τὴν δύναμιν. 

14 οἱ δὲ Ρωμαῖοι τῆς ἡμέρας ἐπελϑούσης συνέντες τὸ 
γεγονὸς καὶ τῆς οὐραγίας τῆς τῶν περὶ τὸν v- 

νίβαν ἐπὶ βραχὺ καϑαψάμενον μετὰ ταῦτα πάντες 

16 ὥρμησαν πρὸς τὰς πύλας. οὐδενὸς δ᾽ ἐμποδὼν 
αὐτοῖς ἱσταμένου, παρεισπεσόντες διήρπασαν τὴν 25 

πόλιν καὶ πολλῶν μὲν σωμάτων, πολλῆς δὲ καὶ. 
παντοδαπῆς ἐγένοντο καταδκευῆς ἐγκρατεῖς. 

20 Τῆς δ᾽ ἀγγελίας ἀφικομένης εἰς τὴν σύγκλητον 
τῶν Ρωμαίων ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸν ᾿Ακράγαντα, πε- 
ριχαρεῖς γενόμενοι καὶ ταῖς διανοίαις ἐπαρϑέντες 30 
οὐκ ἔμενον ἐπὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς λογιθμῶν οὐδ᾽ ἠρ- 

[9] 0 
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κοῦντο δεδωκέναι τοὺς Μαμερτίνους οὐδὲ ταῖς ἐξ 

αὐτοῦ τοῦ πολέμου γενομέναις ὠφελείαις, ἐλπίσαν- 2 

τες δὲ χαϑόλου δυνατὸν εἶναι τοὺς Καρχηδονίους 
ἐχβαλεῖν ἐκ τῆς νήσου, τούτου δὲ γενομένου μεγάλην 

5 ἐπίδοσιν αὑτῶν λήψεσθαι τὰ πράγματα, πρὸς τού- 

τοις ἦσαν τοῖς λογισμοῖς καὶ ταῖς περὶ τοῦτο τὸ 

μέρος ἐπινοίαις. τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς πεζικὰς δυ- 8 
νάμεις ἑώρων κατὰ λόγον σφίσι προχωροῦντα᾽ μετὰ 4 

γὰρ τοὺς τὸν ᾿Ζκράγαντα πολιορκχήσαντας οὗ κατα- 
10 σταϑέντες στρατηγοὶ Λεύκιος Οὐαλέριος καὶ Τίτος 

94, Ὀτακίλιος ἐδόκουν ἐνδεχομένως χειρίζειν τὰ κατὰ 

τὴν Σικελίαν. τῆς δὲ ϑαλάττης ἀκονιτὶ τῶν Kog-5 
χηδονίων ἐπικρατούντων ἐξυγοστατεῖτ᾽ αὐτοῖς ὁ πό- 
λεμος᾽ ἐν γὰρ τοῖς ἑξῆς χρόνοις, κατεχόντων «0-6 

15 τῶν ἤδη τὸν ᾿ἄχράγαντα, πολλαὶ μὲν πόλεις προῦ- 
ἐτίϑεντο τῶν μεδσογαίων τοῖς Ρωμαίοις, ἀγωνιῶσαι 

τὰς πεζικὰς δυνάμεις, ἔτι δὲ πλείους ἀφίσταντο τῶν 

παραϑαλαττίων, καταπεπληγμένανι τὸν τῶν Καρχη- 

δονίων στόλον. ὅϑεν δρῶντες αἰεὶ καὶ μᾶλλον εἰς 
40 ἑκάτερα τὰ μέρη ῥοπὰς λαμβάνοντα τὸν πόλεμον 

διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας, ἔτι δὲ τὴν μὲν ᾽τα- 

λίαν πορϑουμένην πολλάκις ὑπὸ τῆς ναυτικῆς δυ- 

νάμεως, τὴν δὲ Λιβύην εἰς τέλος ἀβλαβῆ διαμένου- 

σαν, ὥρμησαν ἐπὶ τὸ συνεμβαίνειν τοῖς Καρχηδο- 

36 νίοις εἰς τὴν ϑάλατταν. διὸ καὶ τοῦτο τὸ μέρος 8 

οὐχ ἥκιστά μὲ παρώρμησεν ποιήσασϑαι μνήμην ἐπὶ 9. 

πλεῖον τοῦ προειρημένου πολέμου χάριν τοῦ μηδὲ 
ταύτην ἀγνοεῖσϑαι τὴν ἀρχήν, πῶς καὶ πότε καὶ δι᾽ 
ἂς αἰτίας πρῶτον ἐνέβησαν εἰς ϑάλατταν Ρωμαῖοι. 

80 ϑεωροῦντες δὲ τὸν πόλεμον αὑτοῖς τριβὴν λαμβά- 9 

vovta, τότε πρῶτον ἐπεβάλοντο ναυπηγεῖσϑαι σκάφη, 



28 BELLUM PUNICUM I. 

10 πεντηρικὰ μὲν éxovóv, εἴκοσι δὲ τριήρεις. τῶν δὲ 
ναυπηγῶν εἰς τέλος ἀπείρων ὄντων τῆς περὶ τὰς 

πεντήρεις ναυπηγίας διὰ τὸ μηδένα τότε τῶν κατὰ 

τὴν ᾿Ιταλίαν κεχρῆσϑαι τοιούτοις σκάφεσιν, πολλὴν 

11 αὐτοῖς παρεῖχεν τοῦτο τὸ μέρος δυσχέρειαν. ἐξ ὧν 
καὶ μάλιστα συνίδοι τις ἂν τὸ μεγαλόψυχον καὶ 

12 παράβολον τῆς Ῥωμαίων αἱρέσεως. οὐ γὰρ οἷον εὖ- 
λόγους ἀφορμὰς ἔχοντες, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀφορμὰς καϑ- 
ἅπαξ οὐδ᾽ ἐπίνοιαν οὐδέποτε ποιησάμενοι τῆς ϑαλάτ- 
της, τότε δὴ πρῶτον ἐν νῷ λαμβάνοντες οὕτως τολ- 

5 

μηρῶς ἐνεχείρησαν ὥστε πρὶν ἢ πειραϑῆναι τοῦ. 
πράγματος, εὐθὺς ἐπιβαλέσϑαν Καρχηδονίοις ναυ- 

μαχεῖν τοῖς ἐκ προγόνων ἔχουσι τὴν κατὰ ϑάλατ- 

18 ταν ἡγεμονίαν ἀδήριτον. μαρτυρίῳ δ᾽ ἄν τις χρή- 
σαιτο πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τῶν νῦν ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγο- 
μένων καὶ πρὸς τὸ παράδοξον αὐτῶν τῆς τόλμης" 

ὅτε γὰρ τὸ πρῶτον ἐπεχείρησαν διαβιβάζειν εἰς τὴν 

Μεσσήνην τὰς δυνάμεις, οὐχ οἷον κατάφρακτος αὐ- 

φῦ, τοῖς ὑπῆρχεν ναῦς, ἀλλ᾽ οὐδὲ καϑόλου μακρὸν πλοῖον 
140002 λέμβος οὐδ᾽ εἷς, ἀλλὰ παρὰ Ταραντίνων καὶ 

“οχκρῶν ἔτι δ᾽ ᾿Ελεατῶν καὶ Νεαπολιτῶν συγχρη- 

σάμενοι πεντηκοντόρους καὶ τριήρεις ἐπὶ τούτων 

15 παραβόλως διεκόμισαν τοὺς ἄνδρας. ἐν à δὴ καιρῷ 

τῶν Καρχηδονίων κατὰ τὸν πορϑμὸν ἐπαναχϑέντων 

αὐτοῖς. καὶ μιᾶς νεὼς καταφράχτου διὰ τὴν προ- 25 

ϑυμίαν προπεσούδης, ὥστ᾽ ἐποκείλασαν γενέσϑαι 
τοῖς Ῥωμαίοις ὑποχείριον, ταύτῃ παραδείγματι χρώ- 

μένον τότε πρὸς ταύτην ἐποιοῦντο τὴν τοῦ παντὸς 

10 στόλου ναυπηγίαν, ὡς εἰ μὴ τοῦτο συνέβη γενέ- 

σϑαι, δῆλον ὡς διὰ τὴν ἀπειρίαν εἰς τέλος ἂν ἐκωλύ- 

91 ϑησαν τῆς ἐπιβολῆς. οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἷς μὲν ἐπιμελὲς 

80 
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ἦν τῆς ναυπηγίας, ἐγίνοντο περὶ τὴν τῶν πλοίων 

κατασκευήν, οἱ δὲ τὰ πληρώματα συναϑροίσαντες 

ἐδίδασκον ἐν τῇ γῇ κωπηλατεῖν τὸν τρόπον τοῦτον᾽90. 

᾿ καϑίσαντες ἐπὶ τῶν εἰρεσιῶν ἐν τῇ χέρσῳ τοὺς ἄν-5 
5 δρας τὴν αὐτὴν ἔχοντας τάξιν ταῖς ἐπ’ αὐτῶν τῶν 

πλοίων καϑέδραις, μέσον δ᾽ ἐν αὐτοῖς στήσαντες 
τὸν χελευστήν, ἅμα πάντας ἀναπίπτειν ἐφ᾽ αὑτοὺς 

ἄγοντας τὰς χεῖρας καὶ πάλιν προνεύειν ἐξωϑοῦν- 

τας ταύτας συνείϑιξον ἄρχεσϑαί vs καὶ λήγειν τῶν 

1ὸ κινήσεων πρὸς τὰ τοῦ κελευστοῦ παραγγέλματα. 

προκαταδκευασϑέντων δὲ τούτων, ἅμα τῷ συντελε- 8 

σϑῆναι τὰς ναῦς καϑελκύσαντες καὶ βραχὺν χρό- 

vov ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας ἐν ϑαλάττῃ πειραϑέν- 

τες ἔπλεον παρὰ τὴν ᾿Ιταλίαν κατὰ τὸ πρόσταγμα 
15 τοῦ στρατηγοῦ. ὃ γὰρ ἐπὶ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως 4 

τεταγμένος τοῖς Ρωμαίοις Γνάιος Κορνήλιος ὀλίγαις 

ἡμέραις πρότερον, συντάξας τοῖς ναυάρχοις, ἐπειδὰν 

καταρτίσωσι τὸν στόλον, πλεῖν ὡς ἐπὶ τὸν πορϑμόν, 
αὐτὸς ἀναχϑεὶς μετὰ νεῶν ἑπτακαίδεκα προκατ- 

20 ἔπλευσεν ἐπὶ τὴν Μεσσήνην. σπουδάξων τὰ κατ- 

ἐπείγοντα πρὸς τὴν χρείαν παρασκευάσαι τῷ στόλῳ. 

προσπεσούσης δ᾽ αὐτῷ πράξεως ἐκεῖ περὶ τῆς τῶν ὃ 
“ιπαραίων πόλεως, δεξάμενος τὴν ἐλπίδα προχειρό- 

τερον τοῦ δέοντος ἔπλει ταῖς προειρημέναις ναυσὶ 

26.xoL καϑωρμίσϑη πρὸς τὴν πόλιν. ὃ δὲ τῶν Kog-6 
χηδονίων στρατηγὸς ᾿ἀννίβας, ἀκούσας ἐν τῷ Παν- 

ὄόρμῳ τὸ γεγονὸς ἐξαποστέλλει Βοώδη τῆς γερου- 

σίας ὑπάρχοντα, ναῦς εἴκοσι δούς. ὃς ἐπιπλεύσας νυ- 3 

κτὸς ἐν τῷ λιμένι συνέκλεισε τοὺς περὶ τὸν Γνάιον. 

80 ἡμέρας δ᾽ ἐπιγενομένης τὰ μὲν πληρώματα πρὸς 
φυγὴν ὥρμησεν εἰς τὴν γῆν, ὁ δὲ Γνάιος ἐκπλαγὴς 
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γενόμενος καὶ ποιεῖν ἔχων οὐδὲν τέλος παρέδωκεν 
βϑαὑτὸν τοῖς πολεμίοις. οἵ δὲ Καρχηδόνιοι τάς τὲ 

ναῦς καὶ τὸν στρατηγὸν τῶν ὑπεναντίων ὑποχείριον 

9 ἔχοντες παραχρῆμα πρὸς τὸν ᾿ἀννίβαν ἀπῆραν. μετ 

οὐ πολλὰς δ᾽ ἡμέρας, οὕτως ἐναργοῦς ὄντος καὶ δ 

προσφάτου τοῦ περὶ τὸν Γνάιον ἀτυχήματος. παρ᾽ 

ὀλίγον αὐτὸς ᾿ἀννίβας εἰς τὸ παραπλήσιον ἁμάρ- 

10Tq4U€ προφανῶς ἐνέπεσεν. ἀκούσας γὰρ τὸν τῶν 
Ρωμαίων στόλον κομιξόμενον παρὰ τὴν ᾿Ιταλίαν σύν- 

&yyve εἶναι, κατιδεῖν βουλόμενος τό τε πλῆϑος xocl97. 
τὴν ὅλην σύνταξιν τῶν ὑπεναντίων, λαβὼν πεν- 

11 τήκοντα ναῦς ἐπιπλεῖ. κάμπτων δὲ περὶ τὸ τῆς Ivra- 
λίας ἀκρωτήριον ἐμπίπτει τοῖς πολεμίοις ἐν κόσμῳ 

καὶ τάξει ποιουμένοις τὸν πλοῦν καὶ τὰς μὲν πλεί- 
ovo ἀπέβαλε τῶν νεῶν. αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν ὑπολει- 15 
φϑεισῶν ἀνελπίστως καὶ παραδόξως διέφυγεν. 

99 Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μετὰ ταῦτα συνεγγίσαντες τοῖς 
κατὰ τὴν Σικελίαν τόποις καὶ συνέντες τὸ γεγο- 

νὸς σύμπτωμα περὶ τὸν Γνάιον παραυτίκα μὲν Ót- 

ἐπέμποντο πρὸς luv Βίλιον τὸν ἡγούμενον τῆς 20 

ἢ πεζῆς δυνάμεως καὶ τοῦτον ἀνέμενον. ἅμα δ᾽ 
ἀκούοντες οὐ μακρὰν εἶναι τὸν τῶν πολεμίων στό- 
λον ἐγίνοντο πρὸς παρασχευὴν τοῦ ναυμαχεῖν. 

8 ὄντων δὲ τῶν πλοίων φαύλων ταῖς κατασκευαῖς καὶ 

δυσκινήτων, ὑποτίϑεταί τις αὐτοῖς βοήϑημα πρὸς 36 

τὴν μάχην τοὺς ἐπικληϑέντας μετὰ ταῦτα κόρακας 
4 ὧν συνέβαινε τὴν κατασκευὴν εἶναι τοιαύτην. στῦ- 
Aog ἐν πρώρρᾳ στρογγύλος εἱστήκει, μῆκος μὲν Óg- 

ϑη, γυιῶν τεττάρων. κατὰ δὲ τὸ πλάτος τριῶν παλαι- 
στῶν ἔχων τὴν διάμετρον. οὗτος αὐτὸς μὲν ἐπὶ 80 
τῆς κορυφῆς τροχιλίαν εἶχεν, περιετίϑετο δ᾽ αὐτῷ 
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κλῖμαξ ἐπικαρσίαις σανίσι καϑηλωμένη, πλάτος μὲν 

ποδῶν τεττάρων, τὸ δὲ μῆκος ἕξ ὀργυιῶν. τὸ δὲ ὁ 
τρῆμα τοῦ σανιδώματος ἦν παράμηκες καὶ πέερι- 
ἔβαινε περὶ τὸν στῦλον μετὰ τὰς πρώτας εὐϑέως τῆς 

5 κλίμακος δύ᾽ ὀργυιάς. εἶχεν δὲ καὶ δρύφακτον αὕτη 
παρ᾽ ἑἕχατέραν τὴν ἐπιμήκη πλευρὰν εἰς γόνυ τὸ 

βάϑος. ἐπὶ δὲ τοῦ πέρατος αὐτοῦ προσήρμοστο 
σιδηροῦν οἷον ὕπερον ἀπωξυσμένον, ἔχον δακτύ- 

λιον ἐπὶ τῆς κορυφῆς, ὡς τὸ ὅλον φαίνεσϑαι παρα- 

10 πλήσιον ταῖς σιτοποιικαῖς μηχανήσεσιν. εἰς δὲ τοῦτον 8 

τὸν δαχτύλιον ἐνεδέδετο κάλως, ᾧ κατὰ τὰς ἐμβο- 
λὰς τῶν πλοίων ἐξαίροντες τοὺς κόρακας διὰ τῆς 

ἐν τῷ στύλῳ τροχιλίας ἀφίεσαν ἐπὶ τὸ κατάστρωμα 
τῆς ἀλλοτρίας νεὼς ποτὲ μὲν κατὰ πρῶρραν. ποτὲ 

15 δ᾽ ἀντιπεριάγοντες τὰς ἐκ τῶν πλαγίων προσπι- 

πτούσας ἐμβολάς. ὅτε δὲ ταῖς σανίσι τῶν καταστρω- 9 

μάτων ἐμπαγέντες οἵ κόρακες ὁμοῦ συνδήσαιεν τὰς 

ναῦς, εἰ μὲν πλάγιαι παραβάλοιεν ἀλλήλαις, παν- 98. 
ταχόϑεν ἐπεπήδων, εἰ δὲ κατὰ πρῶρραν, δι’ αὐτοῦ 

20 τοῦ χόρακος ἐπὶ δύο συνεχεῖς ἐποιοῦντο τὴν ἔφ- 

οδον᾽ ὧν οἵ μὲν ἡγούμενοι τὴν κατὰ πρόσωπον ἐπι- 10 
φάνειαν ἐσκέπαζον ταῖς τῶν ϑυρεῶν προβολαῖς, ot 

δ᾽ ἑπόμενοι τὰς ἐκ τῶν πλαγίων ἠσφάλιξον πλευ- 

ρὰς ὑπὲρ τὸν δρύφαχτον ὑπερτιϑέμενοι τὰς ἴτυς 

25 τῶν ὕπλων. οὗτοι μὲν οὖν τοιαύτῃ κεχρημένοι πα-ιῖ 
ραδκευῇ καιρὸν ἐπετήρουν πρὸς ναυμαχίαν: ὃ δὲ 28 
Γάιος Βίλιος ὡς ϑᾶττον ἔγνω τὴν περιπέτειαν τοῦ 

τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἡγουμένου, παραδοὺς τὰ 

πεζικὰ στρατόπεδα τοῖς χιλιάρχοις αὐτὸς διεχομίσϑη 

80 πρὸς τὸν στόλον. πυϑόμενος δὲ τοὺς πολεμίους 2 

πορϑεῖν τὴν Μυλαΐῖτιν χώραν ἐπιπλεῖ στόλῳ παντί. 
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4. ϑσυνιδόντες δ᾽ of Καρχηδόνιοι μετὰ χαρᾶς καὶ σπου- 
δῆς ἀνήγοντο ναυσὶν ἕκατὸν καὶ τριάκοντα, κατα- 

φρονοῦντες τῆς ἀπειρίας τῶν Ῥωμαίων, καὶ πάντες 

ἔπλεον ἀντίπρωρροι τοῖς πολεμίοις. οὐδὲ τάξεως 

καταξιώσαντες τὸν κίνδυνον. ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ λείαν τινὰ s 

ἀἁ πρόδηλον. ἡγεῖτο δ᾽ ᾿ἀννίβας αὐτῶν --- οὗτος δ᾽ 
ἦν ὁ τὰς δυνάμεις ἐκκλέψας νυκτὸς ἐκ τῆς τῶν 

᾿κραγαντίνων πόλεως --- ἔχων ἑπτήρη τὴν γενο- 

δμένην Πύρρου τοῦ βασιλέως. ἅμα δὲ τῷ πλησιά- 
ἕξειν δσυνθεωροῦντες ἀνανενευκότας τοὺς κόρακας ἕν 10 

ταῖς ἑκάστων πρώρραις, ἐπὶ ποσὸν μὲν ἠπόρουν οἵ 
Καρχηδόνιοι, ξἕξενιξόμενοι ταῖς τῶν ὀργάνων κατα- 

σκευαῖς᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ τελέως κατεγνωκότες τῶν 

ἐναντίων ἐνέβαλον οἱ πρῶτοι πλέοντες τετολμηκό- 

6v09. τῶν δὲ συμπλεκομένων σκαφῶν ἀεὶ δεδεμε- 15 

vov τοῖς ὀργάνοις, καὶ τῶν ἀνδρῶν εὐϑὺς ἐπιπο- 

ρευομένων Ov αὐτοῦ τοῦ κόρακος καὶ συμπλεκο- 
μένων ἐπὶ τοῖς καταστρώμασιν, οὗ μὲν ἐφονεύοντο 
τῶν Καρχηδονίων, oí δὲ παρεδίδοσαν ἑαυτοὺς ἐκ- 
πληττόμενοι τὸ γινόμενον: παραπλήσιον γὰρ πεζο- 20 

7 μαχίας συνέβαινε τὸν κίνδυνον ἀποτελεῖσϑαι. διὸ 
καὶ τριάκοντα μὲν τὰς πρώτας συμβαλούσας ναῦς 

αὐτάνδρους ἀπέβαλον, σὺν αἷς ἐγένετ᾽ αἰχμάλωτον 

καὶ τὸ τοῦ στρατηγοῦ πλοῖον ᾿ἀννίβας δ᾽ ἀνελ- 
πίστως καὶ παραβόλως αὐτὸς ἐν τῇ σκάφῃ διέφυγεν. 39. 

8v0 δὲ λοιπὸν πλῆϑος τῶν Καρχηδονίων ἐποιεῖτο 

μὲν τὸν ἐπίπλουν ὡς εἰς ἐμβολήν, ἐν δὲ τῷ συνεγ- 

γίξειν ϑεωροῦντες τὸ συμβεβηκὸς περὶ τὰς προ- 
πλεούσας ναῦς ἐξέκλινον καὶ διένευον τὰς τῶν 

9 ὀργάνων ἐπιβολάς. πιστεύοντες δὲ τῷ ταχυναυτεῖν, 80 

οὗ μὲν ἐκ πλαγίων, ot δὲ κατὰ πρύμναν ἐκπερι- 
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πλέοντες ἀσφαλῶς ἤλπιξον ποιήσασϑαι τὰς ἐμβολᾶς. 

πάντη δὲ καὶ πάντως ἀντιπεριισταμένων καὶ συν- 10 
διανευόντων τῶν ὀργάνων οὕτως ὥστε κατ᾽ ἀναγ- 

κην τοὺς ἐγγίδαντας συνδεδέσϑαι. τέλος ἐγκλίναν- 

τες ἔφυγον οὗ Καρχηδόνιοι, καταπλαγέντες τὴν 

καινοτομίαν τοῦ συμβαίνοντος. πεντήκοντα ναῦς 
9 Ζ 

ἀποβαλόντες. 

Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι παραδόξως ἀντιπεποιημένοι τῆς 24 
99.xov&à ϑάλατταν ἐλπίδος, διπλασίως ἐπερρώσϑησαν 

10 

1 e 

2 e 

25 

ταῖς δρμαῖς πρὸς τὸν πόλεμον. τότε uiv οὖν zQoG-2 

σχόντες τῇ Σικελίᾳ τήν τ᾿ Αἰγεσταίων ἔλυσαν πο- 
λιορκίαν ἐσχάτως αὐτῶν ἤδη διακειμένων κατά 

τὲ τὴν ἔκ τῆς Αἰγέστης ἀναχώρησιν Μάκελλαν πό- 

Aw κατὰ κράτος εἷλον. μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν 8 
᾿Ζμίλκας. ὃ τῶν Καρχηδονίων στρατηγὸς ὃ τεταγ- 

μένος ἐπὶ τῶν πεξικῶν δυνάμεων, διατρίβων περὶ 
Πάνορμον, γνοὺς ἐν τοῖς Ῥωμαϊκοῖς στρατοπέδοις 
στασιάζοντας τοὺς συμμάχους πρὸς τοὺς “Ῥωμαίους 
περὶ τῶν ἐν ταῖς μάχαις πρωτείων. καὶ πυνϑανό- 4 
ὠξνος στρατοπεδεύειν αὐτοὺς καϑ'΄ ἑαυτοὺς τοὺς 

συμμάχους μεταξὺ τοῦ Παρώπου καὶ τῶν Θερμῶν 

τῶν “Ἱμεραίων, ἐπιπεσὼν αὐτοῖς αἰφνιδίως ἀνα- 
στρατοπεδεύουσι μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως δχεδὸν 

εἰς τετρακισχιλίους ἀπέχτεινεν. μετὰ δὲ ταύτην τὴν 5 

πρᾶξιν ὃ μὲν ᾿Αννίβας ἔχων τὰς διασωϑείσας ναῦς 
ἀπέπλευσεν εἰς τὴν Καρχηδόνα, μετ᾽ οὐ πολὺ δ᾽ 

ἐχεῖϑεν εἰς Σαρδόνα διῆρε. προσλαβὼν ναῦς καί 
τινας τῶν ἐνδόξων τριηράρχων. χρόνοις δ᾽ οὐδ 

πολλοῖς κατόπιν ἐν τῇ Σαρδόνι συγκλεισϑεὶς ὑπὸ 
30 Ρωμαίων ἔν τινι λιμένι καὶ πολλὰς ἀποβαλὼν τῶν 

ψεῶν, παραυτίκα συλληφϑεὶς ὑπὸ τῶν διασωϑέντων 
Porxs. Hisr. I. 3 
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7 Καρχηδονίων ἀνεσταυρώϑη. Ρωμαῖοι γὰρ ἅμα τῆς 

ϑαλάττης ἥψαντο καὶ τῶν κατὰ Σαρδόνα πραγμά- 

τῶν εὐθέως ἀντείχοντο. 

8 Τὰ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ στρατόπεδα τῶν Ρωμαίων 80. 
κατὰ μὲν τὸν ἑξῆς ἐνιαυτὸν οὐδὲν ἄξιον ἔπραξαν 5 

φλόγου, τότε δὲ προσδεξάμενοι τοὺς ἐπικαϑεσταμέ- 

νους ἄρχοντας Αὖλον ᾿Δτίλιον καὶ Γάιον Σολπί- 

xiov ὥρμησαν ἐπὶ τὸν Πάνορμον διὰ τὸ τὰς τῶν 
10 Καρχηδονίων δυνάμεις ἐκεῖ παραχειμάξειν. oí δὲ 

στρατηγοὶ συνεγγίσαντες τῇ πόλει μετὰ πάσης τῆς 
δυνάμεως παρετάξαντο. τῶν δὲ πολεμίων οὐκ ἀντ- 
εξιόντων. πάλιν ἐντεῦϑεν ἐποιήσαντο τὴν δρμὴν ἐπὶ 

1: πόλιν ἹἹππάναν, καὶ ταύτην μὲν ἐξ ἐφόδου κατὰ 
κράτος ἔλαβον, εἷλον δὲ καὶ τὸ Μυττίστρατον, πολ- 

80.λοὺς χρόνους ὑπομεμενηκὸς τὴν πολιορκίαν διὰ τὴν 15 

19 ὀχυρότητα τοῦ τόπου. τὴν δὲ Καμαριναίων πόλιν 
μικρῷ πρότερον ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποστᾶσαν, τότε προῦδ- 

ἐνέγκαντες ἔργα καὶ καταβαλόντες τὰ τείχη κατ- 

ἔσχον: ὁμοίως δὲ καὶ τὴν Ἔνναν καὶ ἕτερα πλείω 
18 πολισμάτια τῶν Καρχηδονίων. ἀπὸ .δὲ τούτων γε- 30 

νόμενοι Μιπαραίους ἐπεχείρησαν πολιορκεῖν. 

o5 ΤΩ δ᾽ ἑξῆς ἐνιαυτῷ Γάιος ᾿Δτίλιος ὁ στρατηγὸς 
τῶν Ῥωμαίων πρὸς Τυνδαρίδα καϑορμισϑεὶς καὶ 

συνϑεασάμενος ἀτάχτως παραπλέοντα τὸν τῶν Καρχη- 

δονίων στόλον, παραγγείλας τοῖς ἰδίοις πληρώμα- 

σιν ἕπεσϑαι τοῖς ἡγουμένοις, αὐτὸς ὥρμησε πρὸ τῶν 
ο ἄλλων, ἔχων δέκα ναῦς δὁμοπλοούδσας. oí δὲ Καρχη- 
δόνιοι συνιδόντες τῶν ὑπεναντίων τοὺς μὲν ἀκμὴν 

ἐμβαίνοντας, τοὺς δ᾽ ἀναγομένους, τοὺς δὲ πρώ- 
τους πολὺ προειληφότας τῶν ἄλλων, ἐπιστρέψαντες 80 

8 αὐτοῖς ἀπήντων. καὶ κυκλώσαντες τὰς μὲν ἄλλας 

p» 0 

τῷ e 
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διέφϑειραν, τὴν δὲ τοῦ στρατηγοῦ ναῦν παρ᾽ ÓAC 
γον αὔτανδρον ἔλαβον. οὐ μὴν ἀλλ αὕτη μὲν ταῖς 
ὑπηρεσίαις ἐξηρτυμένη καὶ ταχυναυτοῦσα διέφυγε 

παραδόξως τὸν κίνδυνον, αἵ δὲ λοιπαὶ τῶν Ρωμαίων 4 
ἐπιπλέουσαι κατὰ βραχὺ συνηϑροίζοντο. γενόμεναι 

δ᾽ ἐν μετώπῳ συνέβαλλον τοῖς πολεμίοις καὶ δέκα 

μὲν αὐτάνδρους ναῦς ἔλαβον, ὀχτὼ δὲ κατέδυσαν. 

αἵ δὲ λοιπαὶ τῶν Καρχηδονίων ἀπεχώρησαν εἰς τὰς 
“ιπαραίας καλουμένας νήσους. 

10 — 'Ex δὲ ταύτης τῆς ναυμαχίας ἀμφότεροι νομίξοντες 5 

ἐφάμιλλον πεποιῆσϑαι τὸν κίνδυνον, ὥρμησαν 040-91. 

σχερέστερον ἐπὶ τὸ συνίστασϑαι ναυτικὰς δυνάμεις 
καὶ τῶν κατὰ ϑάλατταν ἀντέχεσθαι πραγμάτων. o6 

ὃὲ πεξικαὶ δυνάμεις ἐν τοῖς κατὰ ταῦτα καιροῖς οὐδὲν 
ἔπραξαν ἄξιον μνήμης, ἀλλὰ περὶ μικρὰς καὶ τὰς τυ- 
χούδας πράξεις κατέτριψαν τοὺς χρόνους. διὸ παρα- 7 

σχευασάμενοι, καϑάπερ εἶπον, εἰς τὴν ἐπιφερομένην 

ϑερείαν ἀνήχϑησαν Ρωμαῖοι μὲν τριάκοντα καὶ τρια- 

κοσίαις μακραῖς ναυσὶ καταφράκτοις καὶ κατέσχον 
91. εἰς Μεσσήνην. ὅϑεν ἀναχϑέντες ἔπλεον δεξιὰν ἔχον- 8 

τὲς τὴν Σικελίαν, κάμψαντες δὲ τὸν Πάχυνον ὑπερ- 

ἦραν εἰς Ἔκνομον διὰ τὸ καὶ τὸ πεζὸν στράτευμα 
περὶ τούτους αὐτοὺς εἶναι τοὺς τόπους. Καρχη- 9 
δόνιοι δὲ πεντήκοντα καὶ τριακοσίαις ναυσὶ κατα- 

25 φράχτοις ἀναπλεύσαντες Λιλυβαίῳ προσέσχον. ἐν- 

τεῦϑεν δὲ πρὸς Ηράκλειαν τὴν Μινῴαν καϑωρμί. 
σϑησαν. ἦν δὲ τῶν μὲν Ῥωμαίων πρόϑεσις εἰς 26 
τὴν Διβύην πλεῖν καὶ τὸν πόλεμον ἐκεῖ περισπᾶν, 

ἵνα τοῖς Καρχηδονίοις μὴ περὶ Σικελίας, ἀλλὰ περὶ 

80. σφῶν αὐτῶν καὶ τῆς ἰδίας χώρας ὁ κίνδυνος γίνη- 

ται. τοῖς δὲ Καρχηδονίοις τἀναντία τούτων ἐδόκει" 3 
3. Ἔ 

e 

[2n σι 
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συνιδόντες γὰρ ὡς εὐέφοδός ἐστιν ἡ Μιβύη καὶ πᾶς 

ὃ κατὰ τὴν χώραν λαὸς εὐχείρωτος τοῖς ἅπαξ εἰς 

αὐτὴν ἐμβαλοῦσιν, οὐχ οἷοί v' ἦσαν ἐπιτρέπειν, 

8 ἀλλὰ διακινδυνεύειν καὶ ναυμαχεῖν ἔσπευδον. ὄν- 

τῶν δὲ τῶν μὲν πρὸς τὸ κωλύειν, τῶν δὲ πρὸς τὸ 5 
βιάξεσϑαι, προφανὴς ἦν ὃ μέλλων ἀγὼν ἐκ τῆς ἕκα- 

Avéoov συνίστασϑαι φιλοτιμίας. οἵ μὲν οὖν“ Ῥωμαῖοι 
πρὸς ἀμφότερα τὴν παρασκευὴν ἁρμόζουσαν ἐποι- 

οὔντο πρός τε τὴν κατὰ ϑάλατταν χρείαν καὶ πρὸς 
δτὴν ἀπόβασιν τὴν εἰς τὴν πολεμίαν. διόπερ ἐπιλέ- τὸ 

ἕαντες ἐκ τῶν πεξικῶν στρατοπέδων τὰς ἀρίστας χεῖ- 

ρας διεῖλον τὴν πᾶσαν δύναμιν. ἣν ἤμελλον ἀνα- 

6 λαμβάνειν, εἰς τέτταρα μέρη. τὸ δὲ μέρος ἕκαστον 
διττὰς εἶχεν προσηγορίας᾽ πρῶτον μὲν γὰρ ἐκαλεῖτο 

στρατόπεδον καὶ πρῶτος στόλος καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ 15 

λόγον. τὸ δὲ τέταρτον καὶ τρίτην ἐπωνυμίαν ἔτιϑ8. 
προσειλήφει" τριάριον γὰρ ὠνομάξοντο κατὰ τὴν ἕν 

1 vote πεζικοῖς στρατοπέδοις συνήϑειαν. καὶ τὸ μὲν 
σύμπαν ἦν στράτευμα τούτων τῆς ναυτικῆς δυνά- 

usce περὶ τέτταρας καὶ δέκα μυριάδας, ὡς ἂν ἕκά- 20 
στης νεὼς λαμβανούσης ἐρέτας μὲν τριακοσίους, ἐπι- 

8 βάτας δ᾽ ἑκατὸν εἴκοσιν. οὗ δὲ Καρχηδόνιοι τὸ μὲν 
πλεῖον καὶ τὸ πᾶν ἡομόξοντο πρὸς τὸν κατὰ ϑάλατ- 

32.c«v κίνδυνον" τό γε μὴν πλῆϑος αὐτῶν ἦν ὑπὲρ 
πεντεκαίδεκα μυριάδας κατὰ τὸν τῶν νεῶν λόγον. 35 

9 ἐφ᾽ οἷς οὐχ οἷον ἄν τις παρὼν καὶ ϑεώμενος ὑπὸ 
τὴν ὄψιν, ἀλλὰ κἂν ἀκούων καταπλαγείη τὸ τοῦ 

κινδύνου μέγεϑος καὶ τὴν τῶν πολιτευμάτων ἀμ- 

φοτέρων μεγαλομερίαν καὶ δύναμιν, στοχαζόμενος 
ἔκ τε τοῦ τῶν ἀνδρῶν καὶ τοῦ τῶν νεῶν πλήϑους. 30 

10 o£. δὲ Ρωμαῖοι συλλογιζόμενοι διότι τὸν μὲν πλοῦν 
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εἶναι συμβαίνει πελάγιον, τοὺς δὲ πολεμίους τα- 
χυναυτεῖν, πανταχόϑεν ἐπειρῶντο ποιεῖσϑαι τὴν τάξιν 

ἀσφαλῆ καὶ δυσπρόσοδον. τὰς μὲν οὖν ἑξήρεις δύ᾽ 11 
οὔσας, ἐφ᾽ ὧν ἔπλεον οἵ στρατηγοὶ Μάρκος ᾿Δτίλιος 

s καὶ “εύκιος Μάλιος, πρώτας év μετώπῳ παραλλήλους 
ἔταξαν. τούτων δ᾽ ἑκατέρᾳ συνεχεῖς κατὰ μίαν ναῦν 12 
ἐπιτάττοντες τῇ μὲν τὸν πρῶτον, τῇ δὲ τὸν δεύτε- 

ρον στόλον ἐπέστησαν, ἀεὶ καϑ' ἑκάστην ναῦν ἕκα- 

τέρου τοῦ στόλου μεῖζον τὸ μεταξὺ ποιοῦντες διά- 
10 στημα. ταῖς δὲ πρώρραις ἔξω νεύοντα τὰ σκάφη 

τὴν ἐπίστασιν ἐπ’ ἀλλήλοις εἶχεν. ἐπειδὴ δὲ τὸν 18 
πρῶτον xci δεύτερον στόλον ἁπλῶς εἰς ἔμβολον ἔτα- 

tav, ἐπέβαλον τούτοις ἐπὶ μίαν ναῦν ἐν μετώπῳ 

τὸ τρίτον στρατόπεδον ὧν ἐπιστάντων ἀπετελέσϑη 
15 τρίγωνον τὸ πᾶν εἶδος τῆς τάξεως. ἐπὶ δὲ τούτοις 14 

ἐπέστησαν τὰς ἱππηγούς, ῥύματα δόντες ἐξ αὐτῶν 
ταῖς τοῦ τρίτου στόλου ναυσίν. ταύταις δὲ κατόπιν 1ὅ 

ἐπέβαλον τὸν τέταρτον στόλον, τοὺς τριαρίους κλη- 

ϑέντας, ἐπὶ μίαν παρεχτείναντες ναῦν. ὡς ὑπερτεί- 

20 νεῖν ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους τοὺς πρὸ ἑαυτῶν. καὶ 16 
συναρμοσϑέντων πάντων κατὰ τὸν εἰρημένον τρό- 88. 

πον, τὸ μὲν ὅλον ἀπετελέσϑη σχῆμα τῆς τάξεως 
ἔμβολον, οὗ τὸ μὲν ἐπὶ τὴν κορυφὴν μέρος ἦν κοῖ- 
λον, τὸ δὲ πρὸς τῇ βάδει στερεόν, τὸ δὲ σύμπαν 

5 ἐνεργὸν καὶ πραχτιχόν, ὅμα δὲ καὶ δυσδιάλυτον. 

oí δὲ τῶν Καρχηδονίων στρατηγοὶ κατὰ τὸν αὐτὸν 21 
καιρὸν παρακαλέσαντες τὰ πλήϑη διὰ βραχέων καὶ 

συνυποδείξαντες αὐτοῖς ὅτι νικήσαντες μὲν τῇ ναυ- 

μαχίᾳ περὶ Σικελίας ποιήσονται τὸν πόλεμον, ἡἧτ- 

88. τηϑέντες δὲ περὶ τῆς σφετέρας πατρίδος κινδυνεύ- 

Govcuv καὶ τῶν ἀναγκαίων, οὕτως αὐτοῖς παρήγγει- 
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24«v ἐμβαίνειν εἰς τὰς ναῦς. προϑύμως δὲ πάντων 

ποιούντων τὸ παραγγελλόμενον διὰ τὸ προορᾶδσϑαι 

τὸ μέλλον ἐκ τῶν εἰρημένων, εὐθαρσῶς ἀνήγοντο 

8 χαὺ καταπληχτικῶς. ϑεωροῦντες δὲ τὴν τῶν πολε- 
μΐίων τάξιν of στρατηγοὶ καὶ πρὸς ταύτην ἁρμοξόμε- 5 

νον τὰ μὲν τρία μέρη τῆς αὑτῶν δυνάμεως ἐπὶ μίαν 

ἕταττον ναῦν, πρὸς τὸ πέλαγος ἀνατείναντες τὸ δε- 

ξιὸν κέρας, ὡς κυκλώδοντες τοὺς ὑπεναντίους, πά- 

G«g ἱστάντες ἀντιπρώρρους τὰς ναῦς τοῖς πολεμίοιο. 

ἀτὸ δὲ τέταρτον εὐώνυμον τῆς ὅλης τάξεως ἐποίουν, 10 

ὅ ἐν ἐπικαμπίῳ νεῦον πρὸς τὴν γῆν. ἡγοῦντο δὲ τῶν 
Καρχηδονίων τοῦ μὲν δεξιοῦ κέρως, ἔχων ἐπίπλους 
καὶ πεντήρεις τὰς μάλιστα ταχυναυτούδας πρὸς τὴν 

ὑπερκέρασιν, άννων ὁ περὶ τὸν ᾿κράγαντα λειφϑεὶς 
61) παρατάξει" τῶν δ᾽ εὐωνύμων εἶχε τὴν ἐπιμέλειον 15 

"AuwAxag ὃ περὶ τὴν Τυνδαρίδα ναυμαχήδας" ὃς τότε 
κατὰ μέσην τὴν τάξιν ποιούμενος τὸν κίνδυνον ἐχρή- 

1 θατό τινι στρατηγήματι κατὰ τὸν ἀγῶνα τοιῷδε. τῶν 

γὰρ Ρωμαίων συνϑεαδσαμένων ἐπὶ λεπτὸν ἐχτεταμέ- 

vove τοὺς Καρχηδονίους καὶ ποιησαμένων τὴν δρ- 30 

μὴν ἐπὶ μέσους, τὴν μὲν ἀρχὴν ὃ κίνδυνος ἔλαβε 
8 τοιαύτην. ταχὺ δὲ τῶν περὶ τὰ μέσα Καρχηδονίων 

ἐκ παραγγέλματος κλινάντων πρὸς φυγὴν χάριν τοῦ 

διασπάσαι τὴν τῶν Ρωμαίων τάξιν, οὗτοι μὲν ὑπ- 
ἐχώρουν μετὰ σπουδῆς, of δὲ Ρωμαῖοι κατόπιν ἦκο- 25 

9 λούϑουν ἐκϑύμως. ὁ μὲν οὖν πρῶτος καὶ δεύτερος 
στόλος ἐπέκειτο τοῖς φεύγουσιν. τὸ δὲ τρίτον καὶ τὸ 

τέταρτον στρατόπεδον ἀπεσπᾶτο, τῶν μὲν ῥυμουλ- 

κούντων τὰς ἱππηγοὺς ναῦς, τῶν δὲ τριαρίων συμ-ϑ84. 

10 μενόντων καὶ συνεφεδρευόντων τούτοις. ἐπεὶ δὲ 80 
τὸν πρῶτον καὶ δεύτερον στόλον ἱκανὸν τῶν ἄλλων 
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ἐδόκουν ἀπεσπακέναι τόπον οἵ Καρχηδόνιοι, συνϑή- 

ματος ἀρϑέντος ἐκ τῆς ᾿Δμίλκου νεὼς μετεβάλοντο 
πάντες ἅμα καὶ συνέβαλον τοῖς ἐπικειμένοις. ἀγῶ- 11 

34.vog δὲ συστάντος καρτεροῦ, τῷ μὲν ταχυναυτεῖν ἐκ- 
5 περιπλέοντες καὶ ῥαδίως μὲν προσιόντες ὀξέως δ᾽ 

ἀποχωροῦντες πολὺ περιῆσαν οἵ Καρχηδόνιοι, τῷ 12 

δὲ βιαιομαχεῖν κατὰ τὰς συμπλοχὰς καὶ συνδεῖν τοῖς 

κόραξιν τοὺς ἅπαξ ἐγγίσαντας, ἅμα δὲ καὶ τῷ συν- 
αγωνιζομένων ἀμφοτέρων τῶν στρατηγῶν ἐν ὄψει 

10 τῶν ἡγουμένων ποιεῖσϑαι τὸν κίνδυνον, οὐχ ἧττον 

ἐπικυδεστέρας εἶχον oí Ρωμαῖοι τῶν Καρχηδονίων 

τὰς ἐλπίδας. ἡ μὲν οὖν κατὰ τούτους μάχη τοιαύ- 18 
τὴν εἶχε διάϑεσιν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν τὸ 28 
μὲν δεξιὸν χέρας ἔχων "Avvov, τὸ μεῖναν ἐν ἀπο- 

15 στάσει κατὰ τὴν πρώτην συμβολήν, τό vs πέλαγος 

ὑπεράρας ἐνέβαλε ταῖς τῶν τριαρίων ναυσὶ καὶ πολ- 
λὴν ἀπορίαν παρεῖχε καὶ δυσχρηστίαν αὐτοῖς. οἵ 3 

δὲ παρὰ τὴν γῆν τεταγμένοι τῶν Καρχηδονίων 
παραγεγονότες εἰς μέτωπον ἐκ τῆς προὔπαρχούδσης 

20 τάξεως καὶ ποιήσαντες ἀντιπρώρρους τὰς ναῦς ἐν- 

ἔβαλον τοῖς δυμουλκοῦσι τὰς ἱππηγούς" οἱ δ᾽ ἀφ- 

ἕμενοι τὰ ῥδύματα συνεπλέχοντο καὶ διηγωνίξοντο 

τοῖς πολεμίοις. ἦν δὲ τρία μέρη τῆς ὅλης συμπλο- 8 
xijg, καὶ τρεῖς ναυμαχίαι συνέστησαν πολὺ κεχωρι- 

25 ὄμέναι τοῖς τόποις ἀλλήλων" τῷ δ᾽ ἑκατέρων πάρ- 4 
ισα τὰ μέρη γενέσϑαι κατὰ τὸν ἐξ ἀρχῆς χειρισμὸν 
ἐφάμιλλον εἶναι συνέβαινε καὶ τὸν κίνδυνον. οὐῦ 
wv ἀλλὰ τὸ κατὰ λόγον ἐν ἑκάστοις ἐπετελεῖτο 

περὶ τὴν μάχην, ὅπερ εἰχὸς ὅταν ἢ παραπλήσια 

80 πάντα τὰ τῶν ἀγωνιξομένων. οἱ γὰρ πρῶτοι (κιν- 6 

δυνεύσαντες πρῶτοι) καὶ διεκρίϑησαν" τέλος γὰρ ἐκ- 
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βιασϑέντες of περὶ τὸν "Au(Axav εἰς φυγὴν ὥρμη- 
σαν. ὁ μὲν οὖν Asóxiog ἀνεδεῖτο τὰς αἰχμαλώτους 
ναῦς" ὁ δὲ Μάρχος συνορῶν τὸν περὶ τοὺς τριαρί- 
ove x«i τὰς ἱππηγοὺς ἀγῶνα κατὰ σπουδὴν ἐβοήϑει 
τούτοις. ἔχων τοῦ δευτέρου στόλου τὰς ἀκεραίους s 

8vcoUc. συνάψαντος δὲ καὶ προσμίξαντος αὐτοῦ τοῖς 8. 

περὶ τὸν ᾿άννωνα, ταχέως ἀναϑαρρήθδαντες o£ τριά- 
QLoL, καίπερ ἤδη κακῶς ἀπαλλάττοντες, πάλιν ἐπερ- 

8ὕ. ϑρώσϑησαν πρὸς τὸν κίνδυνον. οἵ δὲ Καρχηδόνιοι, 
τῶν μὲν κατὰ πρόσωπον αὐτοῖς προσμαχομένων,. 10 
τῶν δὲ κατὰ νώτου προσπιπτόντων, δυδχρηστού- 
μενον καὶ παραδόξως ὑπὸ τῶν βοηϑησάντων xv- 

κλούμενοι. κλίναντες πελαγίαν ἐποιοῦντο τὴν ὑπο- 

1τοχώρησιν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ὅ τὲ Δεύκιος 
ἐπαναπλέων ἤδη καὶ ϑεωρῶν συγκεχλειόσμένον πρὸς 

τῇ γῇ τὸν τρίτον στόλον ὑπὸ τοῦ τῶν Καρχηδονίων 

εὐωνύμου κέρατος, ὅ τε Μάρχος ἐν ἀσφαλεῖ κα- 
ταλιπὼν τὰς ἱππηγοὺς x«i τοὺς τριαρίους ὥρμη- 

11ὅαν ἀμφότερον βοηϑεῖν τοῖς κινδυνεύουσι. παρα- 

πλήσιον γὰρ ἦν ἤδη τὸ γινόμενον πολιορκίᾳ" καὶ 20 
πάντες ἂν ἀπολώλεισαν οὗτοί γε προφανῶς, εἰ μὴ 
δεδιότες τοὺς κόρακας ot Καρχηδόνιοι περιφράξαντες 

μὲν αὐτοὺς πρὸς τῇ γῇ συνεῖχον, πρὸς δὲ τὰς ἐμ- 
βολὰς διὰ τὴν συμπλοκὴν εὐλαβῶς ἔχοντες οὐ προῦ- 

12 ἡεσαν. ταχέως δ᾽ ἐπιγενόμενοι καὶ κυκλώσαντες οἵ 95 

στρατηγοὶ τοὺς Καρχηδονίους αὐτάνδρους μὲν ἔλα- 

pov πεντήκοντα ναῦς τῶν πολεμίων. ὀλίγαι δέ τι- 

18 νες παρὰ τὴν γῆν ἐξελίξχσαι διέφυγον. ὁ μὲν οὖν 
κατὰ μέρος κίνδυνος τοιαύτην ἔσχε τὴν διάϑεσιν, 

τὸ δὲ τέλος τῆς συμπάσης ναυμαχίας ἐγένετο κατὰ 30 
14 τοὺς Ῥωμαίους. διεφϑάρη δὲ τούτων μὲν εἴκοσι 

I 5 
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καὶ τέτταρα σκάφη, τῶν δὲ Καρχηδονίων ὑπὲρ τριά- 
κοντα. ναῦς δὲ τῶν μὲν Ρωμαίων αὕὔτανδρος οὐ- 
δεμία τοῖς πολεμίοις ἐγένεϑ᾽ ὑποχείριος, τῶν δὲ 

Καρχηδονίων ἕξήκοντα καὶ τέἕτταρες. 
5 Μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν οἱ Ῥωμαῖοι προδεπισιτι- 29 
σάμενοι καὶ τὰς αἰχμαλώτους ναῦς καταρτίσαντες, 

ἔτι δὲ τὴν ἁρμόξουδσαν τοῖς προτερήμασιν ἐπιμέλειαν 
ποιησάμενοι τῶν πληρωμάτων ἀνήγοντο ποιούμε- 

νοι τὸν πλοῦν ὡς ἐπὶ τὴν “ιβύην. προσσχόντες 2 
10 08 ταῖς πρώταις πλεούδαις ναυσὶν ὑπὸ τὴν ἄκραν | 

τὴν Ἑρμαίαν ἐπονομαξομένην, ἣ πρὸ παντὸς τοῦ 
περὶ τὴν Καρχηδόνα κόλπου κειμένη προτείνει πε- 
λάγιος ὡς πρὸς τὴν Σικελίαν, καὶ προσδεξάμενοι 

τὰς ἐπιπλεούσας ἐνταῦϑα ναῦς καὶ πάντα συν-8β. 
15 αϑροίδαντες τὸν στόλον ἔπλεον παρὰ τὴν χώραν, 

ἕως ἐπὶ τὴν ᾿“σπίδα καλουμένην πόλιν ἀφίκοντο. 
80. ποιησάμενοι δὲ τὴν ἀπόβασιν ἐνταῦϑα καὶ νεωλκή- 8 

σαντες. ἔτι δὲ τάφρῳ καὶ χάρακι περιλαβόντες τὰς 
ναῦς ἐγίνοντο πρὸς τὸ πολιορχεῖν αὐτήν, οὐ βου- 

20 λομένων ἕκουσίως σφίσι προσχωρῆσαι τῶν κατ- 

ἐχόντων τὴν πόλιν. οἵ δὲ διαφυγόντες ἐκ τοῦ κατὰ 4 
τὴν ναυμαχίαν κινδύνου τῶν Καρχηδονίων κατα- 

πλεύσαντες καὶ πεπεισμένοι τοὺς ὑπεναντίους ἐκ 

τοῦ γεγονότος προτερήματος ἐπαρϑέντας εὐϑέως 
20 ποιήσεσϑαι τὸν ἐπίπλουν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν Καρχη- 

δόνα, παρετήρουν ταῖς πεξικαῖς καὶ ναυτικαῖς δυνά- 

μξσι τοὺς προχειμένους τῆς πόλεως τόπους. ἐπι- ὃ 

γνόντες δὲ τοὺς Ρωμαίους ἀσφαλῶς ἀποβεβηκότας 
καὶ πολιορχοῦντας τὴν ᾿4σπίδα, τοῦ uiv παραφυ- 

80 λάττειν τὸν ἐπίπλουν ἀπέγνωσαν, συνήϑροιξον δὲ 

τὰς δυνάμεις καὶ περὶ φυλακὴν ἐγίνοντο τῆς τε 



42 BELLUM PUNICUM 1. 

ὁ πόλεως καὶ τῆς χώρας. ot δὲ “Ῥωμαῖοι κυριεύσαντες 
τῆς ᾿Δσπίδος καὶ φυλακὴν ἀπολιπόντες τῆς πόλεως 

καὶ χώρας, ἔτι δὲ πρεσβευτὰς εἰς τὴν Ῥώμην πέμ- 
ψαντες τοὺς ἀπαγγελοῦντας μὲν περὶ τῶν γεγονό- 

vOv, ἐρησομένους δὲ περὶ τῶν μελλόντων τί δεῖ ὁ 

σοιεῖν καὶ πῶς χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν, μετὰ δὲ 
ταῦτα πάσῃ τῇ δυνάμει κατὰ σπουδὴν ἀναξεύξαντες 

ὥρμησαν ἐπὶ τὸ πορϑεῖν τὴν χώραν. οὐδενὸς δ᾽ 
ἐμποδὼν ἱσταμένου. πολλὰς μὲν οἰχήδεις περιττῶς 

κατεσκευασμένας διέφθειραν, πολὺ δὲ πλῆϑος τῆς 10 
τετραπόδου λείας περιεβάλοντο; δώματα δὲ πλείω 

βτῶν δισμυρίων ἐπὶ τὰς ναῦς ἀνήγαγον. ἐν δὲ 

τούτῳ τῷ καιρῷ παρῆσαν ἐκ τῆς Ῥώμης οἱ διασα- 

φοῦντες ὅτι δεῖ τὸν μὲν ἕνα τῶν στρατηγῶν μένειν 
ἔχοντα δυνάμεις τὰς ἀρκούδας, τὸν δ᾽ ἕτερον ἀπο- 15 

οχομίξειν εἰς τὴν Ῥώμην τὸν στόλον. ὃ μὲν οὖν 
Μάρκος ἔμενεν, ὑπολειπόμενος ναῦς τετταράκοντα 

καὶ πεζοὺς μυρίους καὶ πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ 

10 πενταχοσίους" ὃ δὲ “Ζεύκιος ἀναλαβὼν τὰ πληρώ- 

uova καὶ τὸ τῶν αἰχμαλώτων πλῆϑος καὶ κομι- 0 

σϑεὶς παρὰ τὴν Σικελίαν ἀσφαλῶς ἧκεν εἰς τὴν 
“Ρώμην. 

80 οἱ δὲ Καρχηδόνιον ϑεωροῦντες τὴν τῶν πολε-87. 
δή. μίων παρασκευὴν χρονιωτέραν οὖσαν, πρῶτον μὲν 

στρατηγοὺς ἑαυτῶν εἵλοντο δύο, τόν τ᾽ "Avvovog 56 

᾿Ασδρούβαν καὶ Βώσταρον, μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς τὸν 

᾿Δμίλκαν ἔπεμπον εἰς τὴν Ἡράκλειαν, καλοῦντες 
ἢ κατὰ τάχος αὐτόν. ὃ δ᾽ ἀναλαβὼν ἱππεῖς πεντα- 
κοσίους καὶ πεξοὺς πεντακισχιλίους παρῆν εἰς τὴν 

Καρχηδόνα: καὶ κατασταϑεὶς στρατηγὸς τρίτος 80 

ἐβουλεύετο μετὰ τῶν περὶ τὸν ᾿ἀσδρούβαν πῶς δεὶ 
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χρῆσϑαι τοῖς παροῦσιν. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς βοηϑ εῖν 3 

τῇ χώρᾳ καὶ μὴ περιορᾶν αὐτὴν ἀδεῶς πορϑουμέ- 
νην. ὃ δὲ Μάρχος μετά τινας ἡμέρας ἐπεπορεύετο, 4 

τὰ μὲν ἀτείχιστα τῶν ἐρυμάτων ἐξ ἐφόδου διαρ- 
5 πάζων, τὰ δὲ τετειχισμένα πολιορκῶν. ἀφικόμενος 5 
δὲ πρὸς πόλιν ᾿ἀδὺν ἀξιόχρεω, περιστρατοπεδεύδσας 

ταύτην συνίστατο μετὰ σπουδῆς ἔργα καὶ πολιορ- 

κίαν. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τῇ τὲ πόλει σπουδάξον- ὁ 
τες βοηϑῆσαι καὶ τῶν ὑπαίϑρων ἀντιποιεῖσϑαι κρί- 

10 vovrseg ἐξῆγον τὴν δύναμιν. καὶ καταλαβόμενοι Ἱ 

λόφον ὑπερδέξιον μὲν τῶν πολεμίων, ἀφυῆ δὲ ταῖς 

ἑαυτῶν δυνάμεσιν, ἐν τούτῳ κατεστρατοπέδευσαν. 

λοιπὸν ἔχοντες μὲν τὰς πλείστας ἐλπίδας ἐν τοῖς 8 

ἱππεῦσιν καὶ τοῖς ϑηρίοις, ἀφέμενοι δὲ τῶν ἐπιπέ- 

τ δων χωρίων καὶ συγκλείσαντες σφᾶς αὐτοὺς εἰς 

τόπους ἐρυμνοὺς καὶ δυσβάτους, ἔμελλον διδάξειν 

τοὺς πολεμίους ὃ δέον ἦν πράττειν κατ᾽ αὐτῶν. ὃ 
δὴ καὶ συνέβη γενέσϑαι. συννοήσαντες γὰρ οἵ τῶν 9 

Ῥωμαίων ἡγεμόνες ἐμπείρως ὅτι τὸ πρακτικώτατον 

40 καὶ φοβερώτατον τῆς τῶν ὑπεναντίων δυνάμεως 
ἠχρείωται διὰ τοὺς τόπους, οὐκ ἀνέμειναν ἕως ἐκεῖ- 

vou καταβάντες εἰς τὰ πεδία παρετάξαντο, χρώμενοι 10 

δὲ τοῖς ἰδίοις καιροῖς ἅμα τῷ φωτὶ προσέβαινον ἐξ 
ἑκατέρου τοῦ μέρους πρὸς τὸν λόφον. oí μὲν οὖν 1 

45 ἱππεῖς καὶ τὰ ϑηρία τοῖς Καρχηδονίοις ἦν ἄχρηστα 
τελέως" οἵ δὲ μισϑοφόροι πάνυ γενναίως καὶ προ- 
ϑύμως ἐχβοηϑήσαντες τὸ μὲν πρῶτον στρατόπεδον 

ἠνάγκασαν ἐχκλῖναι καὶ φυγεῖν. ἐπεὶ δὲ προπεσόν- 

88.τὲς καὶ κυκλωθέντες ὑπὸ τῶν ἐκ ϑατέρου μέρους 
80 προσβαινόντων ἐτράπησαν. μετὰ ταῦτα πάντες εὐ- 

ϑὺς ἐκ τῆς στρατοπεδείας ἐξέπεσον. τὰ μὲν οὖν 18 88. 

— ND 
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ϑηρία μετὰ τῶν ἱππέων, ἐπεὶ τάχιστα τῶν ὁμαλῶν 
ἥψατο, μετ᾽ ἀσφαλείας ἐποιοῦντο τὴν ἀποχώρησιν" 

1406. δὲ Ῥωμαῖοι τοὺς πεζοὺς βραχὺν ἐπιδιώξαντες 
τόπον καὶ τὸν χάρακα διαρπάσαντες, μετὰ δὲ ταῦτα 
πᾶσαν ἐπιπορευόμενοι τὴν χώραν καὶ τὰς πόλεις 5 

15 ἀδεῶς ἐπόρϑουν. γενόμενοι δὲ τῆς προσαγορευο- 

μένης πόλεως Τύνητος ἐγκρατεῖς, εὐφυοῦς ὑπαρ- 

χούδης πρὸς τὰς προκειμένας ἐπιβολάς, ἔτι δὲ κει- 
μένης εὐκαίρως κατά τε τῆς πόλεως καὶ τῆς σύνεγ- 

γυς ταύτῃ χώρας. κατεστρατοπέδευδσαν εἰς αὐτήν. 

81 Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι μικρῷ μὲν πρότερον κατὰ 
ϑάλατταν, τότε δὲ κατὰ γῆν ἑπταικότες, οὐ διὰ τὴν 
τῶν πολλῶν ἀνανδρίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἡγουμέ- 

νῶν ἀβουλίαν, κατὰ πάντα τρόπον ἑἐνεπεπτώκεισαν 

9 εἰς δυσχερῆ διάϑεσιν. ἅμα γὰρ τοῖς προειρημένοις 

καὶ τὸ τῶν Νομάδων ἔϑνος συνεπιτιϑέμενον αὐτοῖς 

οὐκ ἐλάττω, πλείω δὲ τῶν Ρωμαίων εἰργάξετο κακὰ 

βτὴν χώραν. ἐξ ὧν διὰ τὸν φόβον συμφευγόντων 

εἰς τὴν πόλιν τῶν ἀπὸ τῆς χώρας δυσϑυμία καὶ 

λιμὸς ἦν ὁλοδχερής, τὰ μὲν διὰ τὸ πλῆϑος, τὰ δὲ 
«διὰ τὴν προσδοκίαν τῆς πολιορκίας. ὁ δὲ Μάρκος 
ὁρῶν τοὺς Καρχηδονίους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
ϑάλατταν ἑσφαλμένους καὶ νομίζων 060v οὔπω 
κρατήσειν τῆς πόλεως, ἀγωνιῶν δὲ μὴ συμβῇ τὸν 

ἐπιπαραγινόμενον στρατηγὸν ἐκ τῆς Ῥώμης φϑά. 
σαντα τὴν ἐπιγραφὴν τῶν πραγμάτων λαβεῖν, πρου- 

δκαλεῖτο τοὺς Καρχηδονίους εἰς διαλύσεις. of δ᾽ 

ἀσμένως ἀκούσαντες ἐξέπεμψαν αὑτῶν τοὺς πρώ- 

τους ἄνδρας᾽ οἵ καὶ συμμίξαντες αὐτῷ τοσοῦτον 

ἀπέσχον τοῦ ῥέπειν ταῖς γνώμαις ἐπὶ τὸ ποιεῖν τι 
τῶν λεγομένων ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἀκούοντες ὑπομένειν ἐδύ- 
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ναντο τὸ βάρος τῶν ἐπιταγμάτων. ὃ μὲν yàg Mág- 6 
κος ὡς ἤδη κεκρατηκὼς τῶν ὅλων, ὅ,τι ποτὲ συν- 

ἐχώρει, πᾶν Qro δεῖν αὐτοὺς ἐν χάριτι καὶ δωρεᾷ 

89.λαμβάνειν: οἱ δὲ Καρχηδόνιοι ϑεωροῦντες ὅτι καὶ Τ 

5 γενομένοις αὐτοῖς ὑποχειρίοις οὐδὲν ἂν συνεξακο- 

λουϑήσαι βαρύτερον τῶν τότε προσταγμάτων. οὐ 

μόνον δυσαρεστήσαντες τοῖς προτεινομένοις ἐπανῆλ- 89. 

ϑον, ἀλλὰ καὶ προσκόψαντες τῇ βαρύτητι τοῦ Mg- 
κου. τὸ δὲ συνέδριον τῶν Καρχηδονίων διακοῦσαν 8 

10 τὰ προτεινόμενα παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τῶν Ῥωμαίων, 

καίπερ σχεδὸν ἀπεγνωκὸς τὰς τῆς σωτηρίας ἐλπί- 

δας, ὅμως οὕτως ἀνδρωδῶς ἔστη καὶ γενναίως ὥστε 

πᾶν ὑπομένειν εἵλετο καὶ παντὸς ἔργου καὶ καιροῦ 
“- 
e 

πεῖραν λαμβάνειν ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν ἀγεννὲς μηδ᾽  &v- 
15 ἄξιον τῶν πρὸ τοῦ πράξεων ὑπομεῖναι. 

Περὶ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους καταπλεῖ τις εἰς 92 

τὴν Καρχηδόνα ξενολόγος τῶν ἀπεσταλμένων εἰς 

τὴν Ελλάδα πρότερον [εἰς τὴν Καρχηδονίων], ἄγων 

στρατιώτας πλείστους. ἕν οἷς καὶ Ξάνϑιππόν τινα 

“ακεδαιμόνιον, ἄνδρα τῆς “ακωνικῆς ἀγωγῆς μετ- 

εσχηκότα καὶ τριβὴν ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔχοντα 
σύμμετρον. ὃς διακούσας τὸ γεγονὸς ἐλάττωμα καὶ 
πῶς καὶ τίνι τρόπῳ γέγονεν, καὶ συνθεωρήσας τάς 

τε λοιπὰς παραδχευὰς τῶν Καρχηδονίων καὶ τὸ 
25 πλῆϑος τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἐλεφάντων παραυτίκα 

συνελογίδατο καὶ πρὸς τοὺς φίλους ἐνεφάνισε διότι 
συμβαίνει τοὺς Καρχηδονίους οὐχ ὑπὸ Ρωμαίων, 
αὐτοὺς δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἡττᾶσϑαι διὰ τὴν ἀπειρίαν 
τῶν ἡγουμένων. ταχὺ δὲ διὰ τὴν περίστασιν τῶν 8ὃ 

8. τοῦ Ξανϑίππου λόγων διαδοϑέντων εἰς τὰ πλήϑη 

καὶ τοὺς στρατηγούς, ἔγνωσαν οἵ προεστῶτες ἀνα- 

2 eo 

t2 
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4 χαλεῖσϑαι καὶ πεῖραν αὐτοῦ λαμβάνειν. ὃ δὲ παρα- 
γενόμενος εἰς τὰς χεῖρας ἔφερε τοῖς ἄρχουσι τοὺς 

ἀπολογισμοὺς καὶ παρὰ τί νῦν σφαλείησαν, καὶ 
διότι πεισϑέντες αὐτῷ καὶ χρησάμενοι τοῖς ἐπιπέ- 
δοιρ τῶν τόπων ἔν vs ταῖς πορείαις καὶ στρατοπε- 5 

δείαις καὶ παρατάξεσιν εὐχερῶς ἕαυτοῖς τε τὴν 

ἀσφάλειαν δυνήσονται παρασκευάξειν καὶ τοὺς ὑπ- 

δ ναντίους νικᾶν. oí δὲ στρατηγοὶ δεξάμενοι τὰ 
40.λεγόμενα καὶ πεισϑέντες αὐτῷ παραχρῆμα τὰς Óv- 

ὀνάμεις ἐνεχείρισαν. ἦν μὲν οὖν καὶ κατὰ ταύτην 10 

τὴν παρὰ τοῦ Ξανϑίππου διαδιδομένην φωνὴν ὁ 

ϑροῦς καὶ λαλιά τις εὔελπις παρὰ τοῖς πολλοῖς" 
766 δ᾽ ἐξαγαγὼν πρὸ τῆς πόλεως τὴν δύναμιν ἐν 
κόσμῳ παρενέβαλε καί τι καὶ κινεῖν τῶν μερῶν ἐν 

τάξει καὶ παραγγέλλειν κατὰ νόμους ἤρξατο, τηλι-40. 

καύτην ἐποίει διαφορὰν παρὰ τὴν τῶν πρότερον 

στρατηγῶν ἀπειρίαν ὥστε μετὰ κραυγῆς ἐπιδημαί- 

γνεῦϑαι τοὺς πολλοὺς καὶ σπεύδειν ὧς τάχιστα συμ- 

βαλεῖν τοῖς πολεμίοις, πεπεισμένους μηδὲν ἂν πα- 
δϑεῖν δεινὸν ἡγουμένου Ξανϑίππου. τούτων δὲ 30 

γινομένων οἵ στρατηγοὶ συνιδόντες τοὺς ὄχλους 

ἀνατεϑαρρηκχότας παραδόξως ταῖς ψυχαῖς. παρακα- 

λέσαντες αὐτοὺς τὰ πρέποντα τῷ καιρῷ μετ᾽ ὀλίγας 
9 ἡμέρας ὥρμησαν ἀναλαβόντες τὴν δύναμιν. αὕτη 

δ᾽ ἦν πεζοὶ μὲν εἰς μυρίους καὶ δισχιλίους, ἱππεῖ 25 
ὃξ τετρακισχίλιοι, τὸ δὲ τῶν ἐλεφάντων πλῆϑος 
ἔγγιστά που τῶν ἕκατόν. 

99 οΟἱ δὲ Ῥωμαῖοι ϑεωροῦντες τοὺς Καρχηδονίους 
τάς τε πορείας ποιουμένους διὰ τῶν ὁμαλῶν τόπων 

καὶ τὰς στρατοπεδείας τιϑέντας ἐν τοῖς ἐπιπέδοις 80 

τῶν χωρίων, κατ᾽ αὐτὸ μὲν τοῦτο ἕξενιξόμενοι δὲ- 
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ἐτρέποντο, τοῖς ys μὴν ὅλοις ἔσπευδον ἐγγίσαι volg 

πολεμίοις. συνάψαντες δὲ τὴν μὲν πρώτην ἡμέραν 2 
κατεστρατοπέδευσαν ὡς δέκα σταδίους ἀποσχόντες 

τῶν ὑπεναντίων. τῇ δὲ κατὰ πόδας oí uiv προ-8 

5 ἑστῶτες τῶν Καρχηδονίων ἐβουλεύοντο πῶς καὶ τί 

πρακτέον εἴη κατὰ τὸ παρόν᾽ οἵ δὲ πολλοὶ προ- 4 
ϑύμως ἔχοντες πρὸς τὸν κίνδυνον. συστρεφόμενοι 

κατὰ μέρη καὶ κατ᾽ ὄνομα τὸν Ξάνϑιππον ἀναβοῶν- 
τὲς ἐξάγειν σφᾶς dovro δεῖν τὴν ταχίστην. οἷ δὲ ὃ 

10 στρατηγοὶ τήν vs τῶν ὄχλων ὁρμὴν καὶ προϑυμίαν 

ϑεωροῦντες. ἅμα δὲ καὶ τοῦ Ξανϑίππου διαμαρτυ- 
ρομένου μὴ παριέναι τὸν καιρόν. παρήγγειλαν τῷ 

μὲν πλήϑει διασκευάξεσϑαι, τῷ δὲ Ξανϑίππῳ χρῆ- 
σϑαι τοῖς πράγμασιν ἐπέτρεψαν ὥς ποτ᾽ αὐτῷ δοκεῖ 

41.συμφέρειν. ὁ δὲ λαβὼν τὴν ἐξουσίαν, τοὺς μὲν 6 
ἐλέφαντας ἐξαγαγὼν ἐφ᾽ ἕνα πρὸ πάσης τῆς δυνά- 
μεῶς ἐν μετώπῳ κατέστησε, τὴν δὲ φάλαγγα τῶν 

Καρχηδονίων ἐν ἀποστήματι συμμέτρῳ τούτοις κατ- 

όπιν ἐπέστησε. τῶν δὲ μισϑοφόρων τοὺς μὲν ἐπὶ τ 
20 τὸ δεξιὸν κέρας παρενέβαλεν. τοὺς δ᾽ εὐκινητοτάτους 

ὁμοῦ τοῖς ἱππεῦσιν ἑκατέρου τοῦ χέρατος προξστη- 
σεν. οἵ δὲ Ῥωμαῖοι συνιδόντες παραταττομένους 8 
τοὺς ὑπεναντίους ἀντεξήεσαν ἑτοίμως. καταπληττό-9 41. 

μενοι δὲ καὶ προορώμενοι τὴν τῶν ἐλεφάντων ἔφ- 

25 000v, προϑέμενοι τοὺς γροσφομάχους πολλὰς ἐπ᾽ 

ἀλλήλαις κατόπιν ἵστασαν σημείας. τοὺς δ᾽ ἱππεῖς 
ἐμέρισαν ἐφ᾽ ἑκάτερον τὸ κέρας. τὴν δὲ σύμπασαν 10 
τάξιν βραχυτέραν μὲν ἢ πρόσϑεν, βαϑυτέραν δὲ 
ποιήσαντες τῆς μὲν πρὸς τὰ ϑηρία μάχης δεόντως 

80 ἦσαν ἐστοχασμένοι, τῆς δὲ πρὸς τοὺς ἱππεῖς. πολ- 
λαπλασίους ὄντας τῶν παρ᾽ αὐτοῖς, ὁλοσχερῶς ἠστό- 
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11χησαν. ἐπεὶ δ᾽ ἀμφότεροι κατὰ τὰς ἑαυτῶν προ- 
αιρέσεις καὶ καϑόλου καὶ κατὰ μέρος ἑκάστους ἔϑη- 
καν εἰς τὰς ἁρμοζούσας τάξεις, ἔμενον ἐν κόσμῳ, 
καραδοχοῦντες τὸν καιρὸν τῆς ἀλλήλων ἐπιϑέσεως. 

94uc δὲ τῷ τὸν Ξάνϑιππον τοῖς μὲν ἐπὶ τῶν ϑη- Ὁ 
ρίων παραγγεῖλαι προάγειν καὶ διασπᾶν τὰς τῶν 

ὑπεναντίων τάξεις, τοῖς δ᾽ ἱππεῦσιν ἐφ᾽ ἑκατέρου 
τοῦ κέρατος κυχλοῦν καὶ προσβάλλειν τοῖς πολεμί- 

2049, τότε δὴ καὶ τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατόπεδον κατὰ 
τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἔϑη συνεψόφησαν τοῖς ὅπλοις καὶ i0 

8 συναλαλάξαντες ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. of μὲν 
οὖν ἱππεῖς τῶν Ρωμαίων ταχέως ἀφ᾽ ἑκατέρων τῶν 
κεράτων ἔφυγον διὰ τὸ πολλαπλασίους εἶναι τοὺς 

4 Καρχηδονίους. τῶν δὲ πεξῶν οἵ ταχϑέντες ἐπὶ τοῦ 
λαιοῦ κέρως, ἅμα μὲν ἐχκλίνοντες τὴν τῶν ϑηρίων is 

ἔφοδον, ἅμα δὲ καταφρονοῦντες τῶν μισϑοφόρων 

ὥρμησαν ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας τῶν Καρχηδονίων" 
τρεψάμενοι δὲ τούτους ἐπέχειντο καὶ κατεδίωκον 

“Βαὐτοὺς ἕως εἰς τὸν χάρακα. τῶν δὲ κατὰ τοὺς 
ἐλέφαντας ταχϑέντων οὗ μὲν πρῶτοι δυμπεδόντες 20 

ὑπὸ τῆς βίας τῶν ξῴων ἐξωϑούμενοι καὶ καταπα- 
45, τούμενον σωρηδὸν ἐν χειρῶν νόμῳ διεφϑείροντο, 

τῆς ys μὴν ὅλης τάξεως τὸ σύστημα διὰ τὸ βάϑος 

τῶν ἐφεστώτων ἕως τινὸς ἀδιάσπαστον ἔμεινεν. 

6 ἐπεὶ δ᾽ οἱ μὲν τὰς ἐσχάτας ἔχοντες τάξεις κυκλού- s5 

μενοι πανταχόϑεν ὑπὸ τῶν ἱππέων ἠναγκάξοντο 

πρὸς τούτους στρεφόμενοι κινδυνεύειν, oí δὲ διὰ 

μέσων τῶν ἐλεφάντων εἰς τὸ πρόσϑεν ἐκβιαζόμενοι 

καὶ κατὰ νώτου παριστάμενοι τῶν ϑηρίων εἰς ἀκέ- 
ραιον καὶ συντεταγμένην ἐμπίπτοντες τὴν τῶν Καρ- 30 

7 χηδονίων φάλαγγα διεφϑείροντο, τότε δὴ πανταχό- 42. 



POLYB. HISTOR. I 33—35. 49 

Sev πονοῦντες οἷ μὲν πλεῖστοι τῶν Ρωμαίων συν- 

ἑπατήϑησαν ὑπὸ τῆς ὑπερφυοῦς βίας τῶν ξῴων, of 

δὲ λοιποὶ συνηκοντίσϑησαν ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν 
ἱππέων ἐν αὐτῷ τῷ τῆς παρατάξεως τόπῳ. τελέως 

5 δέ τινες ὀλίγοι πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. οὐσῶν δὲ 8 
πεδινῶν τῶν ὑποχωρήδσεων. καὶ τούτων οἷ μὲν ὑπὸ 
τῶν ϑηρίων xci τῶν ἱππέων ἀπώλλυντο, πεντακό- 
σιοι δ᾽ ἴσως οὗ μετὰ Μάρκου τοῦ στρατηγοῦ φυ- 
γόντες μετ᾽ ὀλίγον ὑποχείριοι γενόμενοι σὺν αὐτῷ 

10 ᾿κείνῳ πάντες ἐξωγρήϑησαν. τῶν μὲν οὖν παρὰϑ 

τοῖς Καρχηδονίοις μισϑοφόρων ἔπεσον εἰς ὀχταχο- 

σίους of κατὰ τὸ λαιὸν τῶν Ῥωμαίων ταχϑέντεο. 
τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐσώϑησαν μὲν εἰς δισχιλίους ot 
κατὰ τὸ δίωγμα τῶν προειρημένων ἐχτὸς γενόμενοι 

15 τοῦ κινδύνου, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆϑος διερϑάρη πλὴν 10 
Μάρκου τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν ἅμα τούτῳ φυγόν- 

vOv. αἵ μὲν οὖν σημεῖαι τῶν Ρωμαίων «t σωϑεῖ- τι 
σαι διέπεσον εἰς τὴν ᾿4σπίδα παραδόξως" οἵ δὲ 13 

Καρχηδόνιον τοὺς νεκροὺς δκυλεύσαντες καὶ τὸν 

20 στρατηγὸν ἅμα μετὰ τῶν αἰχμαλώτων ἄγοντες ἐπαν- 

ἤλθον περιχαρεῖς τοῖς παροῦσιν εἰς τὴν πόλιν. 

Ἐν à καιρῷ πολλά τις ἂν ὀρϑῶς ἐπισημαινό- 80 
μἱξνος εὕροι πρὸς ἐπανόρθωσιν τοῦ τῶν ἀνθρώπων 

βίου συντελεσϑέντα. καὶ γὰρ τὸ διαπιστεῖν τῇ τύχῃ: ? 

85 χαὶ μάλιστα κατὰ τὰς εὐπραγίας, ἐναργέστατον 

ἐφάνη πᾶσιν τότε διὰ τῶν Μάρκου συμπτωμάτων" 

ὁ γὰρ μικρῷ πρότερον οὐ διδοὺς ἔλεον οὐδὲ Gvy-3 
γνώμην τοῖς πταίουσιν παρὰ πόδας αὐτὸς ἤγετο δεη- 

48, σόμενος τούτων περὶ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας. καὶ 4 
80 μὴν τὸ παρ᾽ Εὐριπίδῃ πάλαι καλῶς εἰρῆσϑαι Óo- 

χοῦν ὡς ἕν σοφὸν βούλευμα τὰς πολλὰς χεῖρας 
Porvs. Hisr. I. 4 
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νικᾷ τότε δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων ἔλαβε τὴν πίστιν. 

ὅ εἷς γὰρ ἄνθρωπος καὶ μία γνώμη τὰ μὲν ἀήττητα 
πλήϑη καὶ πραγματικὰ δοκοῦντ᾽ εἶναι καϑεῖλεν, τὸ 
08 προφανῶς πεπτωκὸς ἄρδην πολίτευμα καὶ τὰς 

ἀπηλγηκυίας ψυχὰς τῶν δυνάμεων ἐπὶ τὸ κρεῖττον 5 

ὃ ἤγαγεν. ἐγὼ δὲ τούτων ἐπεμνήσϑην χάριν τῆς τῶν 
7 ἐντυγχανόντων τοῖς ὑπομνήμασι διορθώσεως. δυεῖν 

γὰρ ὄντων τρόπων πᾶσιν ἀνθρώποις τῆς ἐπὶ τὸ 
βέλτιον μεταϑέσεως, τοῦ τε διὰ τῶν ἰδίων συμπτω- 48, 

μάτων καὶ τοῦ διὰ τῶν ἀλλοτρίων. ἐναργέστερον 1o 

μὲν εἶναι συμβαίνει τὸν διὰ τῶν οἰχείων περιπε- 
τειῶν, ἀβλαβέστερον δὲ τὸν διὰ τῶν ἀλλοτρίων. 

8 διὸ τὸν μὲν οὐδέποϑ' ἑκουσίως αἵρετέον, ἐπεὶ μετὰ 
μεγάλων πόνων καὶ κινδύνων ποιεῖ τὴν διόρϑωσιν, 

τὸν δ᾽ ἀεὶ ϑηρευτέον, ἐπεὶ χωρὶς βλάβης ἔστιν συν- 15 

οιδεῖν ἐν αὐτῷ τὸ βέλτιον. ἐξ ὧν συνιδόντι καλλί- 
στην παιδείαν ἡγητέον πρὸς ἀληϑινὸν βίον τὴν ἐκ 

τῆς πραγματικῆς ἱστορίας περιγινομένην ἐμπειρίαν" 

1ομόνη γὰρ αὕτη χωρὶς βλάβης (ἐπὶ) παντὸς καιροῦ 

καὶ περιστάσεως κριτὰς ἀληϑινοὺς ἀποτελεῖ τοῦ βελ- 90 

τίονος. ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω. 
86 Καρχηδόνιοι δέ, κατὰ νοῦν ἁπάντων σφίσι κε- 

χωρηκότων, ὑπερβολὴν χαρᾶς οὐκ ἀπέλιπον διά τὲ 

τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν εὐχαριστίας καὶ διὰ τῆς μετ᾽ 

9 ἀλλήλων φιλοφροσύνης. Ξάνϑιππος δὲ τηλικαύτην 25 

ἐπίδοσιν καὶ δοπὴν ποιήσας τοῖς Καρχηδονίων πράγ- 
μασυν uev οὐ πολὺν χρόνον ἀπέπλευσεν πάλιν, φρο- 

δνίμως καὶ συνετῶς βουλευσάμενος. αἵ γὰρ ἐπίφα- 

νεῖς καὶ παράδοξοι πράξεις βαρεῖς μὲν τοὺς φϑό- 

νους, ὀξείας δὲ τὰς διαβολὰς γεννῶσιν: ἃς οἷ μὲν so 

ἐγχώριοι διά τε τὰς συγγενείας καὶ τὸ τῶν φίλων 
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44, πλῆϑος οἷοί τ’ ἂν (εἶεν ἐπὶ πολὺν χρόνον) ἀναφέ- 
ρειν, οἱ δὲ ξένον ταχέως ἐφ᾽ ἑκατέρων τούτων ἣἧτ- 
τῶνται καὶ κινδυνεύουσι. λέγεται δὲ καὶ ἕτερος 4 
ὑπὲρ τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς Ξανϑίππου λόγος, ὃν πει- 

5 ρασόμεϑα διασαφεῖν e NeDb λαβόντες τοῦ παρ- 

όντος καιρόν. 
Ῥωμαῖοι δέ, προσπεσόντων σφίσι παρ᾽ ἐλπίδα ὅ 

τῶν ἐν Ain συμβεβηκότων, εὐϑέως ἐγίνοντο πρὸς 

τὸ καταρτίζειν τὸν στόλον καὶ τοὺς ἄνδρας ἐξαι- 

10 ρεῖσϑαι τοὺς ἐν τῇ Λιβύῃ διασεσωσμένους. οἵ δὲ ὁ 
Καρχηδόνιον μετὰ ταῦτα στρατοπεδεύσαντες ἐπο- 

λιόρκουν τὴν ᾿Δσπίδα, σπουδάξοντες ἐγκρατεῖς γε- 

νέσϑαι τῶν ἐκ τῆς μάχης διαφυγόντων. διὰ δὲτ 
τὴν γενναιότητα καὶ τόλμαν τῶν ἀνδρῶν οὐδαμῶς 

15 ἑλεῦν δυνάμενοι τέλος ἀπέστησαν τῆς πολιορκίας. 
προσπεσόντος δ᾽ αὐτοῖς ἐξαρτύειν τὸν στόλον τοὺς 8 

Ῥωμαίους καὶ μέλλειν αὖϑις ἐπὶ τὴν Λιβύην ποι-44. 
εἴσθαι τὸν πλοῦν, τὰ μὲν ἐπεσκεύαξον σκάφη, τὰ 
δ᾽ ἐκ καταβολῆς ἐναυπηγοῦντο. ταχὺ δὲ συμπλη-9 

s0 θώσαντες ναῦς διακοσίας ἀνήχϑησαν καὶ παρεφύ- 
λαττον τὸν ἐπίπλουν τῶν ὑπεναντίων. οἵ δὲ ἹῬω- 10 
uoto, τῆς ϑερείας ἀρχομένης καϑελκύσαντες τρια- 

κόσια καὶ πεντήκοντα σκάφη καὶ στρατηγοὺς ἐπι- 

στήσαντες Μάρκον Αἰμίλιον καὶ Σερούιον Φόλουιον 

25 ἐξαπέστελλον. οἱ δ᾽ ἀναχϑέντες ἔπλεον παρὰ τὴν 
Σικελίαν ὡς ἐπὶ τῆς Μιβύης. συμμίξαντες δὲ περὶ 
τὴν Ἑρμαίαν τῷ τῶν Καρχηδονίων στόλῳ, τούτους 
μὲν ἐξ ἐφόδου καὶ ῥᾳδίως τρεψάμενοι ναῦς ἔλαβον 
αὐτάνδρους ἑκατὸν δεκατέτταρας᾽ τοὺς δ᾽ ἐν Λιβύῃ 

80 διαμείναντας νεανίσκους ἀναλαβόντες ἐκ τῆς ᾿46πί. 

δὸς ἔπλεον αὖϑις ἐπὶ τῆς Σικελίας. διάραντες δὲ 81 
4 ὃ 
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τὸν πόρον ἀσφαλῶς καὶ προσμίξαντες τῇ τῶν Καμα- 
ριναίων χώρα τηλικούτῳ περιέπεσον χειμῶνι καὶ 
τηλικαύταις συμφοραῖς ὥστε μηδ᾽ ἂν εἰπεῖν ἀξίως 

ὃ δύνασϑαι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ συμβάντος. τῶν 

γὰρ ἑξήκοντα καὶ τεττάψον ἁπρὸς ταῖς τριακοσίαις 5 
ναυσὶν ὀγδοήχοντα μόνον ι συνέβη περιλειφϑῆναι 

σκάφη, τῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν ὑποβρύχια γενέσϑαι, 
τὰ δ᾽ ὑπὸ τῆς ῥαχίας πρὸς ταῖς σπιλάσι καὶ τοῖς 

40. ἀκρωτηρίοις καταγνύμενα πλήρη ποιῆσαι δωμάτων 

ὃ τὴν παραλίαν καὶ ναυαγίων. ταύτης δὲ μείξω περι- 10 

πέτειαν ἐν ἑνὶ καιρῷ κατὰ ϑάλατταν οὐδ᾽ ἱστορῆ- 
σϑαι συμβέβηκεν. ἧς τὴν αἰτίαν οὐχ οὕτως εἰς τὴν 

ἀτύχην ὡς εἰς τοὺς ἡγεμόνας ἐπανοιστέον: πολλὰ 

γὰρ τῶν κυβερνητῶν διαμαρτυραμένων μὴ πλεῖν 
παρὰ τὴν ἔξω πλευρὰν τῆς Σικελίας τὴν πρὸς τὸ 15 

Διβυκὸν πέλαγος ἐστραμμένην διὰ τὸ τραχεῖαν 
εἶναι καὶ δυσπροσόρμιστον, ἅμα δὲ καὶ τὴν μὲν 
οὐδέπω καταλήγειν ἐπισημασίαν. τὴν δ᾽ ἐπιφέρε- 

σϑαι" μεταξὺ γὰρ ἐποιοῦντο τὸν πλοῦν τῆς ρίωνος 

5 καὶ κυνὸς ἐπιτολῆς᾽ οὐϑενὶ προσσχόντες τῶν Asyo- 20 

μένων ἔπλεον ἔξω πελάγιοι, σπουδάζοντές τινας τῶν 

ἐν τῷ παράπλῳ πόλεις τῇ τοῦ γεγονότος εὐτυχήμα- 
τος φαντασίᾳ καταπληξάμενοι προσλαβέσϑαι. πλὴν 

οὗτοι μὲν μιχρῶν ἐλπίδων ἕνεκα μεγάλοις περιτυ- 48. 
χόντες ἀτυχήμασι τότε τὴν αὑτῶν ἀβουλίαν ἔγνω- 25 

σαν. καϑόλου δὲ Ῥωμαῖον πρὸς πάντα χρώμενοι 
τῇ βία καὶ τὸ προτεϑὲν οἰόμενοι δεῖν κατ᾽ ἀνάγκην 
ἐπιτελεῖν καὶ μηδὲν ἀδύνατον εἶναι σφίσι τῶν ἅπαξ 
δοξάντων. ἐν πολλοῖς μὲν κατορϑοῦσι διὰ τὴν τοι- 
αύτην δρομήν, ἐν τισὶ δὲ προφανῶς σφάλλονται, καὶ 30 

ϑμάλιστ᾽ ἐν τοῖς κατὰ ϑάλατταν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς 

f 
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γῆς πρὸς ἀνθρώπους καὶ τὰ τούτων ἔργα ποιούμε- 

voL τὰς ἐπιβολὰς τὰ μὲν πολλὰ κατορϑοῦσι διὰ τὸ 
πρὸς παραπλησίους δυνάμεις χρῆσϑαι τῇ βίᾳ, ποτὲ 
δὲ καὶ σπανίως ἀποτυγχάνουσι" πρὸς δὲ τὴν ϑά-9 

δλατταν καὶ πρὸς τὸ περιέχον ὅταν παραβάλλωνται 

καὶ βιαιομαχῶσι, μεγάλοις ἐλαττώμασι περιπίπτου- 
σιν. ὃ καὶ τότε καὶ πλεονάκις αὐτοῖς ἤδη συνέβη 10 

καὶ συμβήσεται πάσχειν, ἕως ἄν ποτε διορϑώσωνται 

τὴν τοιαύτην τόλμαν καὶ βίαν, καϑ' ἣν οἴονται δεῖν 

10 αὑτοῖς πάντα καιρὸν εἶναι πλωτὸν καὶ πορευτόν. 
Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, συνέντες τὸν γεγονότα φϑό- 38 

ρον τοῦ τῶν Ρωμαίων στόλου καὶ νομίσαντες κατὰ 
μὲν γῆν ἀξιόχρεως (σφᾶς) εἶναι διὰ τὸ προγεγονὸς 

46, εὐτύχημα, κατὰ δὲ θάλατταν διὰ τὴν εἰρημένην τῶν 
τι Ῥωμαίων περιπέτειαν, ὥρμησαν προϑυμότερον ἐπί 

τε τὰς ναυτικὰς καὶ πεζικὰς παρασκευάς. καὶ τὸν 2 

μὲν ᾿ἀσδρούβαν εὐθὺς ἐξαπέστελλον εἰς τὴν Σικελίαν, 
δόντες αὐτῷ τούς τε προὐπάρχοντας καὶ τοὺς ἐκ 

τῆς Ἡρακλείας παραγεγονότας στρατιώτας, ἅμα δὲ 
20 τούτοις ἐλέφαντας ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα. τοῦτον 8 

δ᾽ ἐχπέμψαντες διακοσίας κατεσχευάξοντο ναῦς καὶ 

τἄλλα τὰ πρὸς τὸν πλοῦν ἡτοίμαξον. ὁ δ᾽ ᾿“σδρούβας 4 

διακομισϑεὶς εἰς τὸ “Πιλύβαιον ἀσφαλῶς τά τε ϑηρία 

καὶ τὰς δυνάμεις ἐγύμναξεν καὶ δῆλος ἦν ἀντιποιη- 
25 σόύμενος τῶν ὑπαίϑρων. Ῥωμαῖοι δὲ τῶν ἐκ τῆς ὅ 

ναυαγίας ἀνακομισϑέντων διακούσαντες τὸ κατὰ μέ- 

ρος βαρέως μὲν ἤνεγκαν τὸ γεγονός" οὐ βουλόμε- 

νον δὲ καϑάπαξ εἴχειν, αὖϑις ἔγνωσαν ἐκ δρυόχων 
εἴκοσι καὶ διακόσια ναυπηγεῖσϑαι σκάφη. τούτων ὃ 

80 δὲ τὴν συντέλειαν ἐν τριμήνῳ λαβόντων, ὅπερ οὐδὲ 46. 
πιστεῦσαι ῥάδιον, εὐθέως οἵ κατασταϑέντες ἄρχον- 
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τες Αὖλος ᾿Δτίλιος καὶ Γνάιος Κορνήλιος καταρτί- 

σαντες τὸν στόλον ἀνήχϑησαν. καὶ πλεύσαντες διὰ 

πορϑμοῦ προσέλαβον ἐκ τῆς Μεσσήνης τὰ διασω- 
ϑέντα τῶν πλοίων ἐκ τῆς ναυαγίας καὶ κατάραν- 

τες εἰς Πάνορμον τῆς Σικελίας τριακοσίαις ναυσίν, 

ἥπερ ἦν βαρυτάτη πόλις τῆς Καρχηδονίων ἐπαρχίας, 
8 ἐνεχείρησαν αὐτὴν πολιορχεῖν. συστησάμενοι δὲ 
κατὰ διττοὺς τόπους ἔργα καὶ τἄλλα παραδκευασά- 

φμενοι προσήγαγον τὰς μηχανάς. ῥαδίως δὲ τοῦ 
παρὰ ϑάλατταν πύργου πεσόντος. καὶ βιασαμένων 
ταύτῃ τῶν στοατιωτῶν, ἡ μὲν καλουμένη Νέα πό- 

λις ἑαλώκει κατὰ κράτος" ἡ δὲ Παλαιὰ προδαγορευ- 
ομένη τούτου συμβάντος ἐκινδύνευσεν. διὸ καὶ τα- 

10 χέως ἐνέδωκαν αὐτὴν οἵ κατοικοῦντες. γενόμενοι 

δ᾽ ἐγκρατεῖς οὗτοι μὲν ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Ῥώμην, 
39 ἀπολιπόντες φυλακὴν τῆς πόλεως. μετὰ δὲ ταῦτα 

τῆς θερείας ἐπιγενομένης οἵ κατασταϑέντες ἄρχοντες 

Γνάιος Σερουίλιος καὶ Γάιος Σεμπρώνιος ἀνέπλευ- 

47.σαν παντὶ τῷ στόλῳ καὶ διάραντες εἰς τὴν Σικε- 
ολίαν ἀφρώρμησαν ἐντεῦϑεν εἰς τὴν Ζ“ιβύην. κομι- 
ξόμενοι δὲ παρὰ τὴν χώραν ἐποιοῦντο καὶ πλείστας 
ἀποβάσεις. ἐν αἷς οὐδὲν ἀξιόλογον πράττοντες παρ- 
ἐγίνοντο πρὸς τὴν τῶν “ωτοφάγων νῆσον, ἣ κα- 
λεῖται μὲν Μῆνιγξ, οὐ μακρὰν δ᾽ ἀπέχει τῆς μικρᾶς 

8 Σύρτεως. ἐν ἧ προσπεσόντες εἴς τινα βράχεα διὰ 

τὴν ἀπειρίαν, γενομένης ἀμπώτεως καὶ καϑισάντων 

ἁτῶν πλοίων εἰς πᾶσαν ἦλϑον ἀπορίαν. οὐ μὴν 
ἀλλὰ πάλιν ἀνελπίστως μετά τινα χρόνον ἕπενε- 
χϑείδης τῆς ϑαλάττης, ἐχρίψαντες ἐκ τῶν πλοίων 

πάντα τὰ βάρη μόλις ἐκούφισαν τὰς ναῦς. οὗ γε- 
νομένου φυγῇ παραπλήσιον ἐποιήσαντο τὸν ἀπό- 

20 
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zÀovv. ἁψάμενοι δὲ τῆς Σικελίας καὶ κάμψαντες 
τὸ Λιλύβαιον καϑωρμίσϑησαν εἰς Πάνορμον. év-6 

τεῦϑεν δὲ ποιούμενοι παραβόλως καὶ διὰ πόρου τὸν 
πλοῦν εἰς τὴν Ρώμην πάλιν περιέπεσον χειμῶνι τη- 

οσλικούτῳ τὸ μέγεϑος ὥστε πλείω τῶν ἑκατὸν καὶ 47. 

πεντήκοντα πλοίων ἀποβαλεῖν. 

Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Ρώμῃ τούτων συμβάντων, καίπερ ὄν- ἢ 
τες ἐν παντὶ φιλότιμοι διαφερόντως, ὅμως τότε διὰ 

τὸ μέγεϑος καὶ τὸ πλῆϑος τῶν συμπτωμάτων τοῦ 

10 μὲν ἔτι στόλον ἁϑροίζειν ἀναγκασϑέντες ὑπὸ τῶν 
πραγμάτων ἀπέστησαν, ἐν δὲ ταῖς πεξικαῖς δυνάμεσι 8 

τὰς ὑπολοίπους ἔχοντες ἐλπίδας, τοὺς μὲν στρατη- 

γοὺς ἀπέστελλον Δεύκιον Καικίλιον καὶ Γάιον Φού- 
ριον καὶ στρατόπεδα μετὰ τούτων εἰς τὴν Σικελίαν, 

15 ἑξήχοντα δὲ μόνον ἐπλήρωσαν ναῦς χάριν τοῦ τὰς 
ἀγορὰς κομίζειν τοῖς στρατοπέδοις. ἐκ δὲ τῶν εἰρη- 9 
μένων περιπετειῶν συνέβη πάλιν ἐπικυδέστερα γενέ- 
σϑαι τὰ τῶν Καρχηδονίων πράγματα. τῆς μὲν γὰρ 10 

ϑαλάττης ἀδεῶς ἐπεχράτουν ἐχχεχωρηκότων τῶν 
20 Ῥωμαίων, év δὲ ταῖς πεξικαῖς δυνάμεσι μεγάλας 

εἶχον ἐλπίδας. καὶ τοῦτ᾽ ἔπασχον οὐκ ἀλόγως" οὗτι 
γὰρ Ῥωμαῖοι, διαδοθείσης φήμης περὶ τῆς ἐν τῇ 

Aon μάχης ὅτι τὰ ϑηρία τάς ve τάξεις αὐτῶν 
διασπάσαι χαὶ τοὺς πλείστους διαφϑείραι τῶν ἀν- 

25 δρῶν, οὕτως ἦσαν κατάφοβοι τοὺς ἐλέφαντας ὡς 12 

48. ἐπὶ δύ᾽ ἐνιαυτοὺς τοὺς ἑξῆς τῶν προειρημένων και- 
ρῶν πολλάκις μὲν ἐν τῇ “ιλυβαιίτιδι χώρα, πολλάκις 
δ᾽ ἐν τῇ Σελινουντίᾳ παραταττόμενοι τοῖς πολεμίοις 

(ἐν) ἕξ καὶ πέντε σταδίοις οὐκ ἐθάρρησαν οὐδέποτε 
30 κατάρξαι τῆς μάχης οὐδ᾽ εἰς τοὺς ὁμαλοὺς χαϑόλου 

συγχαταβῆναι τόπους, δεδιότες τὴν τῶν ἐλεφάντων 
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18 ἔφοδον. Θέρμαν δὲ μόνον καὶ Διπάραν ἐξεπολιόρ- 

χηθαν ἐν τούτοις Toie καιροῖρ. ἀντεχόμενοι τῶν 

14 ὀρεινῶν καὶ δυσδιαβάτων τόπων. διὸ καὶ ϑεωροῦν- 
τες οἵ Ῥωμαῖοι τὴν ἐν τοῖς πεξικοῖς στρατοπέδοις 

πτοίαν καὶ δυσελπιστίαν αὖϑις ἔγνωσαν ἐκ μετα- 
15 μελείας ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς θαλάττης. καὶ κατα- 

στήσαντες στρατηγοὺς Γάιον ᾿Δ4τίλιον καὶ Δεύκιον 
ΜΜάλιον ναυπηγοῦνται πεντήκοντα σκάφη καὶ κατ- 

ἔγραφον καὶ συνήϑροιζον στόλον ἐνεργῶς. 
40  'O δὲ προεστὼς τῶν Καρχηδονίων ᾿Δσδρούβας, 

ὁρῶν ἀποδειλιῶντας τοὺς Ρωμαίους ἐν ταῖς προγε- 

γενημέναις παρατάξεσιν, πυϑόμενος τὸν μὲν ἕνα τῶν 

στρατηγῶν μετὰ τῆς ἡμισείας δυνάμεως εἰς τὴν τα- 48. 
λίαν ἀπηλλάχϑαι, τὸν δὲ Καικίλιον ἐν τῷ Πανόρμῳ 
διατρίβειν τὸ λοιπὸν μέρος ἔχοντα τῆς στρατιᾶςο, 

βουλόμενον ἐφεδρεῦδαι τοῖς τῶν συμμάχων καρ- 

ἢ ποῖς ἀκμαξζούδης τῆς συγκομιδῆς, ἀναλαβὼν ἐκ τοῦ 

“ιλυβαίου τὴν δύναμιν ὥρμησεν καὶ κατεστρατοπέ- 

δευδεν πρὸς τοῖς ὅροις τῆς χώρας τῆς Πανορμίτιδοο. 

30 δὲ Καικίλιος, ϑεωρῶν αὐτὸν κατατεϑαρρηκύτα, 
καὶ σπουδάξων ἐκκαλεῖσϑαι τὴν δρμὴν αὐτοῦ, συν- 

4tiys τοὺς στρατιώτας ἐντὸς τῶν πυλῶν. οἷς ἐπαι- 

ρόμενος ᾿Ασδρούβας, ὡς οὐ τολμῶντος ἀντεξιέναν 

τοῦ Καικιλίου. ϑραδσέως δρμήσας παντὶ τῷ στρα- 
τεύματι χατῆρε διὰ τῶν στενῶν εἰς τὴν Πανορ- 

δμῖτιν. φϑείροντος δὲ τοὺς καρποὺς αὐτοῦ μέχρι 

τῆς πόλεως, ἔμενεν ἐπὶ τῆς ὑποκχειμένης γνώμης ὁ 
Καικίλιος, ἕως αὐτὸν ἐξεκαλέσατο διαβῆναι τὸν πρὸ 

τῆς πόλεως ποταμόν. ἐπεὶ δὲ τὰ ϑηρία διεβίβασαν 
οἱ Καρχηδόνιοι καὶ τὴν δύναμιν, τὸ τηνικαῦτα δὲ 

49.τοὺς εὐζώνους ἐξαποστέλλων ἠρέϑιξζε, μέχρυ πᾶν 
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αὐτοὺς ἐχτάξαι τὸ στρατόπεδον ἠνάγκασε. συνϑεα-ἴ 

σάμενος δὲ γινόμενον ὃ προέϑετο, τινὰς μὲν τῶν 

εὐχινήτων πρὸ τοῦ τείχους καὶ τάφρου παρεν- 

ἔβαλε, προστάξας, ἂν ἐγγίξζῃ τὰ ϑηρία πρὸς αὐτούς, 

χρῆσϑαι τοῖς βέλεσιν ἀφϑόνως, ὅταν δ᾽ ἐχπιέζων- 8 
ται, καταφεύγειν εἰς τὴν τάφρον καὶ πάλιν ἐκ ταύ- 

τῆς δρμωμένους εἰσακοντίξειν εἰς τὰ προσπίπτοντα 
ὧν ζῴων" τοῖς δ᾽ ἐκ τῆς ἀγορᾶς βαναύσοις φέ-9 τῶν Qo S "o ἀγορᾶς 5. Ὁ ὲἐ- 

οειν προσέταξε τὰ βέλη καὶ παραβάλλειν ἔξω παρὰ 
ν [4 - , DEN N s , 

τὸν ϑεμέλιον τοῦ τείχους. αὐτὸς δὲ τὰς σημείας 10 

ἔχων ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ λαιὸν κέρας τῶν ὑπεναντίων 

κειμένης πύλης ἐφεστήκει, πλείους ἀεὶ καὶ πλείους 

ἐπαποστέλλων τοῖς ἀκροβολιξομένοις. ἅμα δὲ τῷ τι 
τούτων ὁλοδχερεστέραν γενέσϑαι τὴν συμπλοκὴν 

ἀντιφιλοδοξοῦντες οὗ τῶν ἐλεφάντων ἐπιστάται πρὸς 

τὸν ᾿ἀσδρούβαν καὶ βουλόμενοι δι᾽ αὑτῶν ποιῆσαι 
τὸ προτέρημα πάντες ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς προκινδυ- 

νεύοντας᾽ τρεψάμενοι δὲ τούτους ῥαδίως συνεδίω- 
tav εἰς τὴν τάφρον. προσπεσόντων δὲ τῶν ϑη- 12 
οίων καὶ τιτρωσκομένων μὲν ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ τεί- 

/ 3 P] ^ A 

χους voísvóvrov, συνακοντιζομένων δ᾽ ἐνεργοῖς καὶ 49. 

πυκνοῖς τοῖς ὑσσοῖς καὶ τοῖς γρόσφοις ὑπ᾽ ἀκεραίων 

τῶν πρὸ τῆς τάφρου διατεταγμένων, συμβελῆ γινό- 18 

μενα καὶ κατατραυματιξόμενα ταχέως διεταράχϑη 

καὶ στραφέντα κατὰ τῶν ἰδίων ἐφέρετο, τοὺς μὲν 
ἄνδρας καταπατοῦντα καὶ διαφϑείροντα, τὰς δὲ τά- 
ἕξεις συγχέοντα καὶ κατασπῶντα τὰς αὑτῶν. ἃ καὶ 14 

κατιδὼν ὁ Καικίλιος ἐξῆγε τὴν δύναμιν ἐνεργῶς" 
Ἁ A] 3 , ^ , , καὶ συμπεσὼν ἐκ πλαγίου κατὰ χέρας τεταραγμέ- 

νοις τοῖς πολεμίοις ἀκεραίους ἔχων καὶ συντεταγ- 

μένους τροπὴν ἐποίει τῶν ὑπεναντίων ἰσχυρὰν 
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καὶ πολλοὺς uiv αὐτῶν ἀπέκτεινεν, τοὺς δὲ λοιποὺς 
15 ἠνάγκασε φεύγειν προτροπάδην. ϑηρία δὲ σὺν αὖ- 

τοῖς μὲν ᾿Ινδοῖς ἔλαβε δέκα. τῶν δὲ λοιπῶν τοὺς 

᾿Ινδοὺς ἀπερριρότων μετὰ τὴν μάχην περιελασάμε- 
16v0g ἐκυρίευσε πάντων. ταῦτα δ᾽ ἐπιτελεσάμενος 5 

ὅ0. ὁμολογουμένως αἴτιος ἐδόκει γεγονέναι τοῖς “Ρω- 

μαίων πράγμασι τοῦ πάλιν ἀναϑαρρῆδαι τὰς πεξικὰς 
δυνάμεις καὶ κρατῆσαι τῶν ὑπαίϑρων. 

41 ὙΤοῦ δὲ προτερήματος τούτου προσπεσόντος εἰς 
τὴν Ῥώμην, περιχαρεῖς ἦσαν οὐχ οὕτως ἐπὶ τῷ τοὺς 

πολεμίους ἠλαττῶσϑαι τῶν ϑηρίων ἐστερημένους. 

ὡς ἐπὶ τῷ τοὺς ἰδίους τεϑαρρηκέναι τῶν ἐλεφάν- 
διττῶν κεχρατηχότας. διὸ καὶ πάλιν ἐπερρώσϑησαν 

διὰ ταῦτα κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν εἰς τὸ μετὰ 

στόλου καὶ ναυτικῆς δυνάμεως τοὺς στρατηγοὺς ἐπὶ 

τὰς πράξεις ἐχπέμπειν, σπουδάξοντες εἰς δύναμιν 

ὃ πέρας ἐπιϑεῖναι τῷ πολέμῳ. παραδκευασϑέντων δὲ 
τῶν ἐπιτηδείων πρὸς τὴν ἑἐξαποστολὴν ἔπλεον οἵ 

στρατηγοὶ διακοσίαις ναυσὶν ὡς ἐπὶ τῆς Σικελίας. 

4 ἔτος δ᾽ ἦν τῷ πολέμῳ τετταρεσκαιδέκατον. καϑορ- 
μισϑέντες δὲ πρὸς τὸ Διλύβαιον., ἅμα καὶ τῶν πε- 
ξικῶν ἐκεῖ στρατοπέδων αὐτοῖς ἀπηντηκότων, ἐνεχεί- 

οουν πολιορκεῖν, ὅτι κρατήσαντες ταύτης ῥαδίως 
δ μεταβιβάσουσι τὸν πόλεμον εἰς τὴν “Μιβύην. δχε- 
δὸν δὲ περί γε τούτου τοῦ μέρους καὶ τῶν Καρ- 
χηδονίων οἱ προεστῶτες ὡμοδόξουν καὶ τοὺς αὐ- 

ὁτοὺς εἶχον λογισμοὺς τοῖς Ρωμαίοις. διὸ καὶ τἄλλα 

πάρεργα ποιησάμενοι περὶ τὸ βοηϑεῖν ἐγίνοντο καὶ 

μι Qu 

παραβάλλεσϑαι καὶ πᾶν ὑπομένειν ὑπὲρ τῆς προ-0. 
εἰρημένης πόλεως διὰ τὸ μηδεμίαν ἀφορμὴν κατα- ao 

λείπεσϑαι σφίσιν, πάσης δὲ τῆς ἄλλης Σικελίας ἐπι- 
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κρατεῖν Ῥωμαίους πλὴν ΖΙρεπάνων. ἵνα δὲ μὴ voig 7 
ἀγνοοῦσι τοὺς τόπους ἀσαφῆ τὰ λεγόμενα γίνηται, 

πειρασόμεϑα διὰ βραχέων ἀγαγεῖν εἰς ἔννοιαν τῆς 

εὐκαιρίας καὶ ϑέσεως αὐτῶν τοὺς ἐντυγχάνοντας. 

στὴν μὲν οὖν σύμπασαν Σικελίαν τῇ ϑέσει τετάχϑαι 42 
συμβαίνει πρὸς τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ τἀκείνης πέρατα 
παραπλησίως τῇ τῆς Πελοποννήσου ϑέσει πρὸς τὴν 

λοιπὴν Ελλάδα καὶ τὰ ταύτης (xoc, τούτῳ δ᾽ αὐτῷ 3 
διαφέρειν ἀλλήλων, ἧ ̓᾽κείνη μὲν χερρόνησός (ἐστιν, 

10 αὕτη δὲ νῆσος)" ἧς μὲν γὰρ. ὃ μεταξὺ τόπος ἐστὶ 
πορευτός, ἧς δὲ πλωτός. τὸ δὲ σχῆμα τῆς Σικελίας 8 

ὅ1].ἐστὶ μὲν τρίγωνον, αἱ δὲ κορυφαὶ τῶν γωνιῶν 
ἑκάστης ἀκρωτηρίων λαμβάνουσι τάξεις, ὧν τὸ μὲν 4 
πρὸς μεσημβοίαν νεῦον, εἰς δὲ τὸ Σικελικὸν πέλαγος 

1 ἀνατεῖνον Πάχυνος καλεῖται, τὸ δ᾽ εἰς τὰς ἄρκτους 5 
κεκλιμένον δρίζει μὲν τοῦ πορϑμοῦ τὸ πρὸς δύσεις 

μέρος, ἀπέχει δὲ τῆς ᾿Ιταλίας ὡς δεκαδύο στάδια, 
προσαγορεύεται δὲ Πελωριάς. τὸ δὲ τρίτον τέτρα- 6 
πται μὲν εἰς αὐτὴν τὴν Ζ“ιβύην, ἐπίκειται δὲ τοῖς 

20 προχειμένοις τῆς Καρχηδόνος ἀκρωτηρίοις εὐκαί- 

ρῶς, διέχον ὡς χιλίους σταδίους, νεύει δ᾽ εἰς χει- 
μερινὰς δύσεις, διαιρεῖ δὲ τὸ “ιβυκὸν καὶ τὸ Σαρ- 
δῶον πέλαγος, προσαγορεύεται δὲ Διλύβαιον. ἐπὶ Ἰ 

δὲ τούτῳ πόλις ὁμώνυμος κεῖται. τῷ τόπῳ, περὶ ἣν 
5 τότε συνέβαινε τοὺς Ρωμαίους συνίστασϑαι τὴν πο- 

λιορκίαν, τείχεσί τε διαφερόντως ἠσφαλισμένην καὶ 
πέριξ τάφρῳ βαϑείᾳ καὶ τενάγεσιν éx ϑαλάττης, δι᾽ 
ὧν ἐστιν εἰς τοὺς λιμένας εἴσπλους πολλῆς δεό- 

pevoo ἐμπειρίας καὶ συνηϑείας. ταύτῃ δὲ προῦσ- 8 
80 στρατοπεδεύσαντες ἐξ ἑχατέρου μέρους oí Ῥωμαῖοι 

καὶ τὰ μεταξὺ τῶν στρατοπέδων τάφρῳ καὶ χάρακι 
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καὶ τείχει διαλαβόντες ἤρξαντο προσάγειν ἔργα 
κατὰ τὸν ἔγγιστα κείμενον τῆς ϑαλάττης πύργον 

9de πρὸς TO “ιβυκὸν πέλαγος. προσκατασκευάξζον- 

τες δ᾽ ἀεὶ τοῖς ὑποκειμένοις καὶ παρεχτείνοντες τῶν 

ἔργων τὰς κατασκευὰς τέλος ἕξ πύργους τοὺς συν-]. 

ἐχεῖς τῷ προειρημένῳ κατέβαλον, τοὺς δὲ λοιποὺς 
10 πάντας ἅμα κριοχκοπεῖν ἐνεχείρησαν. γινομένης δ᾽ 

ἐνεργοῦ καὶ καταπληκτικῆς τῆς πολιορκίας, καὶ τῶν 

πύργων τῶν μὲν πονούντων ἀν᾽ ἑκάστην ἡμέραν, 

τῶν δ᾽ ἐρειπομένων, ἅμα δὲ καὶ τῶν ἔργων ἐπι- το 
11 βαινόντων ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἐντὸς τῆς πόλεως. ἦν 

ἰσχυρὰ διατροπὴ καὶ κατάπληξις παρὰ τοῖς πολιορ- 
κουμένοις, καίπερ ὄντων ἐν τῇ πόλει χωρὶς τοῦ πο- 

λιτικοῦ πλήϑους αὐτῶν τῶν μισϑοφόρων εἰς μυ- 

1Ὡ ρίους. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅ ys στρατηγὸς αὐτῶν '"IuA- τὉ0 

κῶν οὐδὲν παρέλειπε τῶν δυνατῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν 
ὅ9, ἀντοικοδομῶν, τὰ δ᾽ ἀντιμεταλλεύων οὐ τὴν τυχοῦ- 
18 σαν ἀπορίαν παρεῖχε τοῖς ὑπεναντίοις. ἔτι δὲ xo" 

ἑχάστην ἡμέραν ἐπιπορευόμενος καὶ τοῖς ἔργοις ἐγ- 

χειρῶν, εἴ πῶς δύναιτο πῦρ ἐμβαλεῖν, πολλοὺς 90 

ὑπὲρ τούτου τοῦ μέρους καὶ παραβόλους ἀγῶνας 
δὴ συνίστατο καὶ μεϑ' ἡμέραν καὶ νύχτωρ, ὥστε 

πλείους ἐνίοτε γίνεσϑαι νεκροὺς ἕν ταῖς τοιαύταις 

συμπλοκαῖς τῶν εἰωθότων πίπτειν ἕν ταῖς παρα- 

τάξεσι. 95 

48 Κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους τῶν ἡγεμόνων 

τινὲς τῶν τὰς μεγίστας χώρας ἐχόντων ἕν τοῖς μι- 
σϑοφόροις συλλαλήσαντες ἕαυτοῖς ὑπὲρ τοῦ τὴν 

πόλιν ἐνδοῦναι τοῖς Ρωμαίοις καὶ πεπεισμένοι πειῶ- 
αρχήδειν σφίσι τοὺς ὑποτεταγμένους, ἐξεπήδησαν so 

νυχτὸς ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ 
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διελέγοντο τῷ τῶν "Poucíov στρατηγῷ περὶ voU- 
τῶν. ὁ δ᾽ ᾿᾽4χαιὸς ᾿4λέξων ὃ καὶ τοῖς ᾿4κραγαντί- 2 
νοις κατὰ τοὺς ἐπάνω χρόνους αἴτιος γενόμενος τῆς 

σωτηρίας, xo9' ὃν καιρὸν ἐπεβάλοντο παρασπον- 

5 δεῖν αὐτοὺς οὗ τῶν Συρακοσίων μισϑοφόροι, καὶ 

τότε πρῶτος συνεὶς τὴν πρᾶξιν ἀνήγγειλε τῷ στρα- 
τηγῷ τῶν Καρχηδονίων. ὁ δὲ διακούσας παρα- 8 
χρῆμα συνῆγε τοὺς καταλειπομένους τῶν ἡγεμόνων 

καὶ παρεχάλει μετὰ δεήσεως, μεγάλας δωρεὰς καὶ 

10 χάριτας ὑπισχνούμενος, ἐὰν ἐμμείνωσι τῇ πρὸς αὖ- 

τὸν πίστει καὶ μὴ κοινωνήσωσι τοῖς ἐξεληλυϑόσι 

τῆς ἐπιβολῆς. δεχομένων δὲ προϑύμως τοὺς 1ό6- 4 
γους. εὐθέως μετ᾽ αὐτῶν ἀπέστειλε πρὸς μὲν τοὺς δ. 
Κελτοὺς ᾿ἀννίβαν τὸν υἱὸν τὸν ᾿ἀννίβου τοῦ μεταλ- 

e λάξαντος ἕν Σαρδόνι διὰ τὴν προγεγενημένην ἕν 

τῇ στρατείᾳ πρὸς αὐτοὺς συνήϑειαν., ἐπὶ δὲ τοὺς 
ἄλλους μισϑοφόρους ᾿4λέξωνα διὰ τὴν παρ᾽ ἐκεί- 

νοις ἀποδοχὴν αὐτοῦ καὶ πίστιν" oV καὶ συναγα- ὕ 

γόντες τὰ πλήϑη καὶ παρακαλέσαντες, ἔτι δὲ πι- 

90 στωσάμενοι τὰς προτεινομένας ἑκάστοις δωρεὰς ὑπὸ 

τοῦ στρατηγοῦ. ῥαδίως ἔπεισαν αὐτοὺς μένειν ἐπὶ 

τῶν ὑποκειμένων. διὸ x«i μετὰ ταῦτα, τῶν £amq-6 

δησάντων (ἔκ τοῦ προφανοῦς ἐρχομένων) πρὸς τὰ 
δ. τείχη x«i βουλομένων παρακαλεῖν καὶ λέγειν τι περὶ 

25 τῆς τῶν Ῥωμαίων ἐπαγγελίας, οὐχ οἷον προσεῖχον 

αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὐδ᾽ ἀκούειν ἠξίουν, βάλλοντες 
δὲ τοῖρ λίϑοις καὶ συνακοντίζοντες ἀπεδίωξαν ἀπὸ 

τοῦ τείχους. Καρχηδόνιοι μὲν οὖν διὰ τὰς προειρη- 1 

μένας αἰτίας παρὰ μικρὸν ἦλϑον ἀπολέδαι τὰ πράγ- 
30 ματα, παρασπονδηϑέντες ὑπὸ τῶν μισϑοφόρων" ᾽41λέ. 8 

ξων δὲ πρότερον ᾿Αχραγαντίνοις ἔσωσε διὰ τὴν 

1 
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πίστιν οὐ μόνον τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς νόμους καὶ τὴν ἐλευϑερίαν, τότε δὲ 
Καρχηδονίοις αἴτιος ἐγένετο τοῦ μὴ σφαλῆναι τοῖρ 

ὅλοιο. δ 

44 Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Καρχηδόνι τούτων μὲν οὐδὲν εἰ- ς 
δότες, συλλογιζόμενοι δὲ τὰς ἐν ταῖς “πολιορκίαις 

χρείας, πληρώσαντες στρατιωτῶν πεντήκοντα ναῦς 
καὶ παρακαλέσαντες τοῖς ἁρμόξουσι λόγοις τῆς πρά- 

ἕεως τὸν ἐπὶ τούτοις τεταγμένον ᾿Αννίβαν, ὃς ἦν 
᾿Δμίλκου μὲν υἷδς τριήραρχος δὲ καὶ φίλος ᾽4τάρ- τὸ 
βου πρῶτος, ἐξαπέστειλαν κατὰ σπουδήν, ἐντειλά- 

μενοι μὴ καταμελλῆσαι,. χρησάμενον δὲ σὺν καιρῷ 
27$ τόλμῃ βοηϑῆδσαι τοῖς πολιορκουμένοις. ὃ δ᾽ ἀνα- 

χϑεὶς μετὰ μυρίων στρατιωτῶν καὶ καϑορμισϑεὶς 
ἐν ταῖς καλουμέναις Αἰγούσσαις, μεταξὺ δὲ κειμέ- 15 
voie Διλυβαίου καὶ Καρχηδόνος, ἐπετήρει τὸν πλοῦν. 

8 λαβὼν δ᾽ οὔριον καὶ λαμπρὸν ἄνεμον, ἐχπετάδας 

πᾶσι τοῖς ἀρμένοις καὶ κατουρώδας ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ 
στόμα τοῦ λιμένος ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν, ἔχων καϑ- 

ὡπλισμένους καὶ πρὸς μάχην ἑτοίμους τοὺς ἄνδραοὔϑ. 

4 ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων. οἱ δὲ Ρωμαῖοι τὰ μὲν 
αἰφνιδίου γενομένης τῆς ἐπιφανείας, τὰ δὲ φοβού- 
μενοι μὴ σὺν τοῖς πολεμίοις ὑπὸ τῆς βίας τοῦ πνεύ- 

ματος συγκατενεχϑῶσιν εἰς τὸν λιμένα τῶν ὑπ- 

ἐναντίων, τὸ μὲν διακωλύειν τὸν ἐπίπλουν τῆς βοη- »s 
ϑείας ἀπέγνωσαν, ἐπὶ δὲ τῆς ϑαλάττης ἔστησαν 

5 καταπεπληγμένοι τὴν τῶν πολεμίων τόλμαν. τὸ δ᾽ 
ἐκ τῆς πόλεως πλῆϑος ἡϑροισμένον ἐπὶ τὰ τείχη 

ὅδ. πᾶν ἅμα μὲν ἠγωνία τὸ συμβησόμενον, ἅμα δ᾽ ἐπὶ 

τῷ παραδόξῳ τῆς ἐλπίδος ὑπερχαρὲς ὑπάρχον μετὰ 30 
κρότου καὶ κραυγῆς παρεκάλει τοὺς εἰσπλέοντας. 
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᾿ἀννίβας δὲ παραβόλως καὶ τεϑαρρηκότως εἰσδρα- 

μὼν καὶ καϑορμισϑεὶς εἰς τὸν λιμένα μετ᾽ ἀσφα- 
λείας ἀπεβίβασε τοὺς στρατιώτας. οἱ δ᾽ ἐν τῇ mó- 7 
λει πάντες οὐχ οὕτως ἦσαν ἐπὶ τῇ τῆς βοηϑείας 

5 παρουσίᾳ περιχαρεῖς, καίπερ μεγάλην ἐλπίδα καὶ 

χεῖρα προσειληφότες, ὡς ἐπὶ τῷ μὴ τετολμηκέναι 

τοὺς Ρωμαίους κωλῦσαι τὸν ἐπίπλουν τῶν Καρχηδο- 
νίων. "TuíAxov δ᾽ ὁ τεταγμένος ἐπὶ τῆς πόλεωὸῤ στρα- 45 

τηγός. ϑεωρῶν τὴν δρμὴν καὶ προϑυμίαν τῶν μὲν 

ἐν τῇ πόλει διὰ τὴν παρουσίαν τῆς βοηϑείας τῶν 

δὲ παραγεγονότων διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν περιεστώ- 
τῶν κακῶν, βουλόμενος ἀκχεραίοις ἀποχρήσασθϑαι 3 

ταῖς ἑκατέρων ὁρμαῖς πρὸς τὴν διὰ τοῦ πυρὸς ἐπί- 

ϑεσιν τοῖς ἔργοις, συνῆγε πάντας εἰς ἐκκλησίαν" 

15 παρακαλέσας δὲ τῷ καιρῷ τὰ πρέποντα διὰ πλειό- ὃ 
νῶν καὶ παραστήσας ὁρμὴν ὑπερβάλλουσαν διά τε 

τὸ μέγεϑος τῶν ἐπαγγελιῶν τοῖς κατ᾽ ἰδίαν ἀνδρ- 

αγαϑήσασι καὶ τὰς κατὰ κοινὸν ἐσομένας χάριτας 
αὐτοῖς καὶ δωρεὰς παρὰ Καρχηδονίων, ὁμοϑυμα- 4 

δὸν ἐπισημαινομένων καὶ βοώντων μὴ μέλλειν, ἀλλ᾽ 

ἄγειν αὐτούς, τότε μὲν ἐπαινέσας καὶ δεξάμενος 
τὴν προϑυμίαν ἀφῆκε, παραγγείλας ἀναπαύεσϑαι 

καϑ' ὥραν καὶ πειϑαρχεῖν τοῖς ἡγουμένοις" μετ᾽ 5 
οὐ πολὺ δὲ συγχαλέδας τοὺς προεστῶτας αὐτῶν 

5 διένειμε τοὺς ἁρμόζοντας πρὸς τὴν ἐπίϑεσιν ἕκά- 
ὅτοις τόπους καὶ τὸ σύνϑημα καὶ τὸν καιρὸν τῆς 

ἐπιϑέσδεως ἐδήλωσε καὶ παρήγγειλε τοῖς ἡγεμόσι 
μετὰ πάντων τῶν ὑποτεταγμένων ἐπὶ τοῖς τόποιοϑθά. 

ἑωϑινῆς εἶναι φυλακῆς. τῶν δὲ πειϑαρχησάντων, 6 

80 ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν ἅμα τῷ φωτὶ κατὰ πλείους 
τόπους ἐνεχείρει τοῖς ἔργοις. οἱ δὲ Ρωμαῖοι διὰ 7 

1 e 

2 e 
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τὸ προορᾶσϑαιν τὸ μέλλον οὐκ ἀργῶς οὐδ᾽ ἀπαρα- 

σκεύως εἶχον, ἀλλ᾽ ἑτοίμως ἐβοήϑουν πρὸς τὸ δε- 
όμενον καὶ διεμάχοντο τοῖς πολεμίοις ἐρρωμένως. 

ϑπάντων δ᾽ ἐν βραχεῖ χρόνῳ συμπεσόντων ἀλλήλοις 
ἣν ἀγὼν παράβολος πέριξ τοῦ τείχους" οἵ μὲν γὰρ 

δῦ.ἐκ τῆς πόλεως ἦσαν οὐκ ἐλάττους δισμυρίων. oí 
9 δ᾽ ἔξωϑεν ἔτι πλείους τούτων. ὅσῳ δὲ συνέβαινε 

τοὺς ἄνδρας ἐκτὸς τάξεως ποιεῖσϑαι τὴν μάχην ἀνα- 

ui& κατὰ τὰς αὑτῶν προαιρέσεις, τοσούτῳ λαμπρό- 

τερος ἦν Ó κίνδυνος, ὡς ἂν ἐκ τοσούτου πλήϑους 

κατ᾽ ἄνδρα καὶ κατὰ ζυγὸν οἷονεὶ μονομαχικῆς συν- 
εστώσης περὶ τοὺς ἀγωνιζομένους τῆς φιλοτιμίας. 

1009 μὴν ἀλλ᾽ ἥ τε κραυγὴ καὶ τὸ σύστρεμμα διαφέ- 
11 ρὸν ἦν πρὸς αὐτοῖς τοῖς ἔργοις. οἵ γὰρ ἀρχῆϑεν 

ἐπ’ αὐτῷ τούτῳ παρ᾽ ἀμφοῖν ταχϑέντες, οἵ μὲν ἐπὶ 
τῷ τρέψασϑαι τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων οἵ δ᾽ ἐπὶ τῷ μὴ 
προέσϑαι ταῦτα, τηλικαύτην ἐποιοῦντο φιλοτιμίαν 

καὶ σπουδήν, ot μὲν ἐξῶσαι σπεύδοντες, οἱ δ᾽ οὐδαμῶς 
εἶξαι τούτοις τολμῶντες, (ὥστε) διὰ τὴν προϑυμίαν 
τέλος ἐν αὐταῖς μένοντες ταῖς ἐξ ἀρχῆς χώραις ἀπ- 

12 ἐϑνηόκον. οἵ yt μὴν ἅμα τούτοις ἀναμεμιγμένοι. 

δᾷδα καὶ στυππίον καὶ πῦρ ἔχοντες, οὕτω τολμηρῶς 

καὶ πανταχόϑεν ἅμα προσπίπτοντες ἐνέβαλλον ταῖς 

μηχαναῖς ὥστε τοὺς Ῥωμαίους εἰς τὸν ἔσχατον παρα- 

γενέσϑαι κίνδυνον, μὴ δυναμένους κατακρατῆθαι 

18 τῆς τῶν ἐναντίων ἐπιβολῆς. ὁ δὲ τῶν Καρχηδονίων 
στρατηγὸς ϑεωρῶν ἐν μὲν τῷ κινδύνῳ πολλοὺς 
ἀποθνήσκοντας, οὗ δ᾽ ἕνεκα ταῦτ᾽ ἔπραττεν, οὐ 
δυναμένους κρατῆσαι τῶν ἔργων, ἀνακαλεῖσθαι τοὺς 

14 ἑαυτοῦ παρήγγειλε τοῖς σαλπισταῖς. οἱ δὲ Ῥωμαῖοι 
παρ᾽ οὐδὲν ἐλϑόντες τοῦ πάσας ἀποβαλεῖν τὰς παρα- 

ὅ 

0 I 

30 
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δκευάς., τέλος ἐκράτησαν τῶν ἔργων καὶ πάντα δι- 

ἐτήρησαν ἀσφαλῶς. 

Ὁ μὲν οὖν ᾿άἀννίβας μετὰ τὴν χρείαν ταύτην ἐξ- 46 
ἔπλευσε νύκτωρ ἔτι μετὰ τῶν νεῶν λαϑὼν τοὺς z0-59. 

s λεμίους εἰς τὰ ΖΙρέπανα πρὸς ᾿ἀτάρβαν τὸν τῶν 

Καρχηδονίων στρατηγόν. διὰ γὰρ τὴν εὐκαιρίαν 3 

τοῦ τόπου καὶ τὸ χάλλος τοῦ περὶ τὰ Ζρέπανα λι- 

μένος ἀεὶ μεγάλην ἐποιοῦντο σπουδὴν οἱ Καρχηδό-. 
νιον περὶ τὴν φυλακὴν αὐτοῦ. συμβαίνει δὲ τοῦ 8 

10 Διλυβαίου τοῦτον ἀπέχειν τὸν τόπον ὡς ἂν ἕχατὸν 
καὶ εἴκοσι στάδια. τοῖς δ᾽ ἐν τῇ Καρχηδόνι βου-4 

δ6. λομένοις μὲν εἰδέναι τὰ περὶ τὸ Διλύβαιον, οὐ δυ- 
ναμένοις δὲ διὰ τὸ τοὺς μὲν συγκεχλεῖσϑαι τοὺς 

δὲ παραφυλάττεσϑαι φιλοτίμως, ἐπηγγείλατό τις ἀνὴρ 

15 τῶν ἐνδόξων, ᾿άννίβας ἐπικαλούμενος Ῥόδιος. εἰσ- 
πλεύσας εἰς τὸ Λιλύβαιον καὶ γενόμενος αὐτόπτης 
ἅπαντα διασαφήσειν. οἵ δὲ τῆς ἐπαγγελίας μὲν ἀσμέ- 5 

vog ἤκουσαν, οὐ μὴν ἐπίστευόν γε διὰ τὸ τῷ στόλῳ 

τοὺς Ρωμαίους ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸν εἴσπλουν στόμα- 

20 τος ἐφορμεῖν. ὁ δὲ καταρτίσας τὴν ἰδίαν ναῦν ἀν-Ὁ 
ἠχϑη" καὶ διάρας εἴς τινα τῶν πρὸ τοῦ Λιλυβαίου 
κειμένων νήσων. τῇ κατὰ πόδας ἡμέρα λαβὼν εὐ- 

καίρως ἄνεμον οὔριον περὶ τετάρτην ὥραν ἁπάν- 
τῶν τῶν πολεμίων ὁρώντων καὶ καταπεπληγμένων 

s» τὴν τόλμαν εἰσέπλευσεν. καὶ τὴν κατόπιν εὐθέως 
ἐγίνετο περὶ ἀναγωγήν. ὁ δὲ τῶν Ρωμαίων στρα- 8 

τηγὸς βουλόμενος ἐπιμελέστερον τὸν κατὰ τὸν εἴσ- 

πλουν τόπον τηρεῖν, ἐξηρτυκὼς ἐν τῇ νυκτὶ δέκα 

ναῦς τὰς ἄριστα πλεούσας, αὐτὸς μὲν ἐπὶ τοῦ λι- 
30 μένος ἑστὼς ἐθεώρει τὸ ovufotvov, ὁμοίως δὲ καὶ 

πᾶν τὸ στρατόπεδον᾽ αἵ δὲ νῆες τοῦ στόματος ἐξ 9 
ῬΟΙΥΒ. His. I. 5 
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ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἦν δυνατὸν ἔγγιστα 
τοῖς τενάγεδ' προθδάγειν, ἐπεῖχον ἐπτερωκυῖαι πρὸς 

τὴν ἐμβολὴν καὶ σύλληψιν τῆς ἐχπλεῦν μελλούσης 

τονεώς. ὁ δὲ “Ῥόδιος ἐκ τοῦ προφανοῦς τὴν ἀναγω- 
γὴν ποιησάμενος οὕτως κατανέστη τῶν πολεμίων 5 

τῇ ve τόλμῃ καὶ τῷ ταχυναυτεῖν ὥστ᾽ οὐ μόνον 
ἄτρωτον ἐξέπλευσε τὴν ναῦν ἔχων καὶ τοὺς ἄνδραο, 

οἷον ἑστῶτα παραδραμὼν τὰ σκάφη τῶν ὑπεναν- 

11víOv, ἀλλὰ καὶ βραχὺ προπλεύσας ἐπέστη πτερώ- 
σας τὴν ναῦν. ὡσανεὶ προκαλούμενος τοὺς πο- 86. 

19 λεμίους. οὐδενὸς δὲ τολμῶντος ἐπ᾽’ αὐτὸν ἀντανάγε- 
σῦαν διὰ τὸ τάχος τῆς εἰρεσίας. ἀπέπλευσε κατ- 

αναστὰς μιᾷ νηὶ παντὸς τοῦ τῶν ἐναντίων στόλου. 

18 χαὺ τὸ λοιπὸν ἤδη πλεονάκις ποιῶν ταὐτὸ τοῦτο 

μεγάλην χρείαν παρείχετο, τοῖς μὲν Καρχηδονίοις 

ἀεὶ τὰ κατεπείγοντα διασαφῶν, τοὺς δὲ πολιορκου- 
μένους εὐθαρσεῖς παρασχευάξων, τοὺς δὲ Ρωμαίους 

δ7. 41 καταπληττόμενος τῷ παραβόλῳ. μέγιστα δὲ συν- 
ἐβάλλετο πρὸς τὴν τόλμαν αὐτοῦ τὸ διὰ τῶν προβρα- 

χέων éx τῆς ἐμπειρίας ἀκριβῶς δεσημειῶσϑαι τὸν so 

2 εἴσπλουν" ὑπεράρας γὰρ καὶ φαινόμενος ἔπειτ᾽ ἂν ἀπὸ 
τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν μερῶν ἐλάμβανε τὸν ἐπὶ τῆς 
ϑαλάττης πύργον κατὰ πρῶρραν οὕτως ὥστε τοῖς 

πρὸς τὴν Λιβύην τετραμμένοις πύργοις τῆς πό- 

λεῶς ἐπιπροσϑεῖν ἅπασι" δι᾿ οὗ τρόπου μόνως ἐστὶ 95 
δυνατὸν ἐξ οὐρίας τοῦ κατὰ τὸν εἴσπλουν στόματος 

8 εὐστοχεῖν. τῇ δὲ τοῦ "Poóíov τόλμῃ πιστεύσαντες 
καὶ πλείους ἀπεϑάρρηδαν τῶν εἰδότων τοὺς τόπους 

τὸ παραπλήσιον ποιεῖν' ἐξ ὧν οἱ Ρωμαῖοι δυσχρη- 
στούμενονι τῷ συμβαίνοντι χωννύειν τὸ στόμα τοῦ so 

4 λιμένος ἐπεχείρησαν. κατὰ μὲν οὖν τὸ πλεῖστον 

μι 5 
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μέρος τῆς ἐπιβολῆς οὐδὲν ἤνυον διὰ τὸ βάϑος τῆς 
ϑαλάττης καὶ διὰ τὸ μηϑὲν δύνασϑαι τῶν ἐμβαλλο- 
μένων στῆναι μηδὲ συμμεῖναι τὸ παράπαν. ἀλλ᾽ 

ὑπό vs τοῦ κλύδωνος καὶ τῆς τοῦ ῥοῦ βίας τὸ 

5 QuxvoUuevov. εὐϑέως ἕν τῇ καταφορᾷ παρωϑεῖσϑαι 

καὶ διασκορπίξεσϑαι. κατὰ δέ τινα τόπον ἔχοντα ὕ 
βράχδα συνέστη χῶμα μετὰ πολλῆς ταλαιπωρίας, 

ἐφ᾽ ᾧ τετρήρης ἐκτρέχουσα νυκτὸς ἐχάϑισε καὶ τοῖς 
πολεμίοις ὑποχείριος ἐγένετο, διαφέρουσα τῇ κατα- 

10 σκευῇ τῆς ναυπηγίας. ἧς οἵ Ρωμαῖοι κρατήσαντες 6 
καὶ πληρώματι καταρτίσαντες ἐπιλέκτῳ πάντας τοὺς 

εἰσπλέοντας, μάλιστα δὲ τὸν 'ἹῬόδιον, ἐπετήρουν. δῖ 
δὲ χατὰ τύχην εἰσπλεύσας νυχτὸς μετὰ ταῦτα πάλιν 

ἀνήγετο φανερῶς. ϑεωρῶν δ᾽ ἐκ καταβολῆς αὑτῷ 

15 τὴν τετρήρη συνεξορμήσασαν, γνοὺς τὴν ναῦν δὲ- 

ἐτράπη. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὥρμησεν ὡς καταταχή- 8 

60v' τῇ δὲ τοῦ πληρώματος παρασκευῇ καταλαμβα-δϊ. 

vóusvog, τέλος ἐπιστρέψας ἠναγκάσϑη συμβαλεῖν 

τοῖς πολεμίοις. καταπροτερούμενος δὲ τοῖς ἐπιβατι- 9 
20 κοῖς διά τὸ τὸ πλῆϑος καὶ διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν 

ἀνδρῶν ἐγένετο τοῖς ἐχϑροῖς ὑποχείριος. οἱ δὲτο 
$8. Ῥωμαῖοι, κυριεύσαντες καὶ ταύτης τῆς νεὼς εὖ κατ- 

εσκευασμένης x«i καταρτίσαντες αὐτὴν τοῖς πρὸς 

τὴν χρείαν, οὕτως ἐκώλυσαν τοὺς κατατολμῶντας 

as χαὶ πλέοντας εἰς τὸ Λιλύβαιον. 
Τῶν δὲ πολιορκουμένων ταῖς μὲν ἀντοικοδομί- 48 

«to ἐνεργῶς χρωμένων, τοῦ δὲ λυμαίνεσϑαι καὶ δια- 

φϑείρειν τὰς τῶν ὑπεναντίων παρασκευὰς ἀπεγνῶω- 
κότων, γίνεταί τις ἀνέμου στάσις ἔχουσα τηλικαύτην 2 

30 βίαν καὶ φορὰν εἰς αὐτὰς τὰς τῶν μηχανημάτων 

προσαγωγὰς ὥστε καὶ τὰς στοὰς διασαλεύειν καὶ 
5* 
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τοὺς προκχειμένους τούτων πύργους τῇ βίᾳ βαστά- 

8 ξειν. ἐν ᾧ καιρῷ συννοήσαντές τινες τῶν Ἑλλη- 
νικῶν μισϑοφόρων τὴν ἐπιτηδειότητα τῆς περιστά- 

σεως πρὸς τὴν τῶν ἔργων διαφϑορὰν προσφέρουσι 

ATQ στρατηγῷ τὴν ἐπίνοιαν. τοῦ δὲ δεξαμένου καὶ 5 

ταχέως ἑτοιμάδσαντος πᾶν τὸ πρὸς τὴν χρείαν &ouó- 

Cov, συστραφέντες οἵ νεανίσκοι κατὰ τριττοὺς τό- 

ὅπους ἐνέβαλον πῦρ τοῖς ἔργοις. ὡς δ᾽ ἂν τῶν μὲν 

κατασκευασμάτων διὰ τὸν χρόνον εὖ παρεσκευα- 

σμένων πρὸς τὸ ῥαδίως ἐμπρησϑῆναι, τῆς δὲ τοῦ τὸ 
πνεύματος βίας φυσώδσης κατ᾽ αὐτῶν τῶν πύργων 

καὶ μηχανημάτων, τὴν μὲν νομὴν τοῦ πυρὸς ἕνερ- 

γὸν συνέβαινε γίνεσϑαι καὶ πρακτικήν, τὴν δ᾽ ἐπάρ- 

κειαν καὶ βοήϑειαν τοῖς Ῥωμαίοις εἰς τέλος ἄπρα- 

6xvov καὶ δυσχερῆ. τοιαύτην γὰρ ἔκπληξιν παρίστα 15 

τὸ συμβαῖνον τοῖς βοηϑοῦσιν ὥστε μήτε συννοῆδαι 

μήτε συνιδεῖν δύνασϑαι τὸ γινόμενον, ἀλλ᾽ ἀπο- 

oxorovuévovg ὑπὸ τῆς εἰς αὐτοὺς φερομένης λιγνύος 

καὶ τῶν φεψαλύγων. ἔτι δὲ τῆς τοῦ καπνοῦ πολυ- 

πληϑίας, οὐκ ὀλίγους ἀπόλλυσϑαι καὶ πίπτειν. μὴ 90 

δυναμένους ἐγγίδαι πρὸς αὐτὴν τὴν τοῦ πυρὸς βοή- 

ἡϑειαν. ὅσῳ δὲ μείξω συνέβαινε γίνεσθαι τὴν Óve- 

χρηστίαν περὶ τοὺς ὑπεναντίους διὰ τὰς προειρη- 

μένας αἰτίας, τοσούτῳ πλείων εὐχρηστία περὶ τοὺς 

8 ἐνιέντας ἦν τὸ πῦρ. τὸ μὲν γὰρ ἐπισκοτοῦν καὶ ss 

ὅ9.βλάπτειν δυνάμενον πᾶν ἐξεφυσᾶτο καὶ προωϑεῖτοῦϑ. 
κατὰ τῶν ὑπεναντίων, τὸ δὲ βαλλόμενον ἢ ῥιπτού- 
μενον ἐπί τε τοὺς βοηϑοῦντας καὶ τὴν τῶν ἔργων 

διαφϑορὰν εὔστοχον μὲν ἐπεγίνετο διὰ τὸ συνορᾶν 
τοὺς ἀφιέντας τὸν πρὸ αὑτῶν τόπον, πρακτικὸν δὲ so 
διὰ τὸ γίνεσϑαι σφοδρὰν τὴν πληγήν, συνεργούσης 
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τοῖς βάλλουσι τῆς τοῦ πνεύματος βίας. τὸ δὲ πέρας 9 

τοιαύτην συνέβη γενέσϑαι τὴν παντέλειαν τῆς κα- 

ταφϑορᾶς ὥστε καὶ τὰς βάσεις τῶν πύργων καὶ τὰ 

στύπη τῶν κριῶν ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀχρειωϑῆναι. τού- 10 

srov δὲ συμβάντων τὸ μὲν ἔτι διὰ τῶν ἔργων πο- 
λιορχεῖν ἀπέγνωσαν οἵ Ῥωμαῖοι" περιταφρεύσαντες 
δὲ χαὶ χάρακι περιλαβόντες κύχλῳ τὴν πόλιν, ἔτι 
δὲ τῆς ἰδίας στρατοπεδείας τεῖχος προβαλόμενοι τῷ 
χρόνῳ παρέδοσαν τὴν πρᾶξιν. ot δ᾽ ἐν τῷ Aiv-11 

10 βαίῳ τὸ πεπτωκὸς ἐξοικοδομησάμενον τεῖχος εὐϑαρ- 

σῶς ὑπέμενον ἤδη τὴν πολιορκίαν. 

Εἰς δὲ τὴν Ρώμην προσπεσόντων τούτων. καὶ 49 

μετὰ ταῦτα πλειόνων ἀναγγελλόντων διότι συμβαί- 

νει τῶν ἀπὸ τοῦ στόλου πληρωμάτων τὸ πλεῖστον 

15 μέρος ἔν τε τοῖς ἔργοις καὶ τῇ καϑόλου πολιορκία 
διεφϑάρϑαι, σπουδῇ κατέγραφον ναύτας καὶ δυνα- 3 

ϑροίδσαντες εἰς μυρίους ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Σικελίαν. 

ὧν διὰ τοῦ πορϑμοῦ περαιωϑέντων καὶ πεξῇ mo-3 
ρθαγενομένων εἰς τὸ στρατόπεδον, συναγαγὼν τοὺς 

20 χιλιάρχους ὁ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων Πόπλιος 
Κλαύδιος ἔφη καιρὸν εἶναι πλεῖν ἐπὶ τὰ Ζίρέπανα 

παντὶ τῷ στόλῳ. τὸν γὰρ στρατηγὸν τῶν Καρχη- 4 

δονίων ᾿Δἀτάρβαν τὸν τεταγμένον ἐπ᾽ αὐτῶν ἀπα- 
ράσκευον εἶναι πρὸς τὸ μέλλον, ἀγνοοῦντα μὲν τὴν 

25 παρουσίαν τῶν πληρωμάτων, πεπεισμένον δὲ μὴ 

δύνασθαι πλεῖν τὸν αὑτῶν στόλον διὰ τὴν γεγενη- 

μένην év τῇ πολιορχίᾳ καταφϑορὰν τῶν ἀνδρῶν. 
προχείρως δ᾽ αὐτῶν συγκατατιϑεμένων, εὐθέως ἐν- 5 

εβίβαξε τά vs προὔπάρχοντα καὶ τὰ προσφάτως πα- 
80 ραγεγονότα πληρώματα, τοὺς δ᾽ ἐπιβάτας ἐκ παντὸς 59. 

60. ἐπέλεξε τοῦ στρατεύματος ἐθελοντὴν τοὺς ἀρίστους, 
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ἅτε δὴ τοῦ μὲν πλοῦ σύνεγγυς ὄντος, τῆς δ᾽ ὠφε- 

6 λείας ἑτοίμου προφαινομένης. ταῦτα δὲ παραδκευ- 
eGcusvog ἀνήχϑη περὶ μέσας νύκτας, λαϑὼν τοὺς 
πολεμίους. καὶ τὰς μὲν ἀρχὰς ἄϑρους ἔπλει, δεξιὰν 

ἔχων τὴν γῆν. ἅμα δὲ τῷ φωτὶ τῶν πρώτων ἐπὶ 
τὰ ΖΙρέπανα νεῶν ἐπιφαινομένων, κατιδὼν ᾿᾽Ζτάρ- 

βας τὸ μὲν πρῶτον ἐξενίσϑη διὰ τὸ παράδοξον" 

8voyU δ᾽ ἐν αὑτῷ γενόμενος καὶ νοήσας τὸν ἐπί- 
πλουν τῶν ὑπεναντίων ἔκρινε παντὸς ἔργου πεῖ- 

θαν λαμβάνειν καὶ πᾶν ὑπομένευν χάριν τοῦ μὴ 
περιιδεῖν σφᾶς εἰς πρόδηλον συγκλεισϑέντας πο- 

9 λιορχίαν. διόπερ εὐθέως τὰ μὲν πληρώματα συν- 
fjye πρὸς τὸν αἰγιαλόν, τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως 

10 μισϑοφόρους ἥϑροιξε μετὰ κηρύγματος. τῶν δὲ 

συλλεχϑέντων., ἐπεβάλετο διὰ βραχέων εἰς ἔννοιαν 

αὐτοὺς ἄγειν τῆς vs τοῦ νικᾶν ἐλπίδος, ἐὰν τολμή- 

σωσι ναυμαχεῖν, καὶ τῆς ἐν τῇ πολιορκίᾳ δυδσχρη- 
στίαο. ἐὰν καταμελλήσωσι προϊδόμενον τὸν κίνδυ- 

livov. ἑτοίμως δ᾽ αὐτῶν παρορμηϑέντων πρὸς τὴν 
ναυμαχίαν καὶ βοώντων ἄγειν καὶ μὴ μέλλειν, 
ἐπαινέσας καὶ δεξάμενος τὴν δρμὴν παρήγγειλε κατὰ 

τάχος ἐμβαίνειν καὶ βλέποντας πρὸς τὴν αὑτοῦ 
τναῦν ἕπεσϑαν ταύτῃ κατὰ πρύμναν. διασαφήσας 

δὲ τὰ προειρημένα κατὰ σπουδὴν πρῶτος ἐποιεῖτο 
τὸν ἀνάπλουν, ὑπ᾽ αὐτὰς τὰς πέτρας ἐπὶ ϑάτερα 

μέρη τοῦ λιμένος ἐξάγων τοῦ τῶν πολεμίων εἴδ- 

DO zov. Πόπλιος δ᾽ ὁ τῶν Ρωμαίων στρατηγὸς ϑεω- 
θῶν τοὺς μὲν πολεμίους παρὰ τὴν αὑτοῦ δόξαν οὔτ᾽ 
εἴκοντας οὔτε καταπεπληγμένους τὸν ἐπίπλουν ἀλλὰ 

πρὸς τῷ ναυμαχεῖν ὄντας, τῶν δὲ σφετέρων νεῶν 
τὰς μὲν ἐντὸς ἤδη τοῦ λιμένος οὔσας τὰς δ᾽ ἐν 

20 

25 

90 
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αὐτῷ τῷ στόματι. τὰς δὲ φερομένας ἐπὶ τὸν εἴσ- 
πλουν, πάσαις ἀναστρέφειν παρήγγειλε καὶ ποιεῖ- 

σϑαι τὸν πλοῦν ἔξω πάλιν. ἔνϑα δὴ τῶν. μὲν ἐν 8 
τῷ λιμένν τῶν δὲ κατὰ τὸν εἴσπλουν ἐκ τῆς με- 

εταβολῆς συμπιπτουσῶν, οὐ μόνον ϑόρυβος ἦν ἐκ 
61.τῶν ἀνδρῶν ἄπλετος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ταρσοὺς ἐθραύ-θ0. 

ov9" αἱ νῆες ἀλλήλαις συγκρούουσαι. ὅμως δ᾽ οὖν 4 

ἀεὶ τοὺς ἀνατρέχοντας ἐκτάττοντες οὗ τριήραρχοι 

παρ᾽ αὐτὴν τὴν γῆν ταχέως ἐποίουν ἀντιπρώρρους 
10 τοῖς πολεμίοις. ὁ δὲ Πόπλιος αὐτὸς ἐπέπλει μὲν ὅ 

ἀρχῆϑεν κατόπιν ἐπὶ παντὶ τῷ στόλῳ, τότε δ᾽ ἐπι- 
στρέψας xov αὐτὸν τὸν πλοῦν πρὸς τὸ πέλαγος 

ἔλαβε τὴν εὐώνυμον τῆς ὅλης δυνάμεως τάξιν. 

᾿Δἀτάρβας δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ὑπεράρας τὸ ὁ 
15 λαιὸν τῶν πολεμίων [ἱ Ῥωμαίων). ἔχων πέντε ναῦς 

ἐπίπλους, ὑπέστησε τὴν ἑαυτοῦ ναῦν ἀντίπρωρρον 

τοῖς πολεμίοις ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ πέλαγος μέρους" 

ἅμα ὃὲ καὶ τῶν ἐπιπλεόντων ἀεὶ τοῖς συνάπτουσι τ 

προσεπιταττομένοις ταὐτὸ ποιεῖν παραγγείλας διὰ 

2) TOV ὑπηρετῶν, καταστάντων δὲ πάντων εἰς μέτω- 8 
zov δημήνας διὰ τῶν συνθημάτων τὰς μὲν ἀρχὰς 

ἐποιεῖτο τὸν ἐπίπλουν ἐν τάξει, μενόντων πρὸς τῇ 

γῇ τῶν Ῥωμαίων διὰ τὸ προσδέχεσϑαι τὰς ἐκ τοῦ 
λιμένος ἀνατρεχούσας vaUs. ἐξ οὗ συνέβαινε με- 9 

25 γάλα τοὺς Ρωμαίους ἐλαττωϑῆναι πρὸς αὐτῇ τῇ γῇ 
ποιησαμένους τὴν συμπλοχήν. ἐπειδὴ δὲ σύνεγγυς 51 
αὑτῶν ἦσαν. ἀρϑέντων τῶν συνθημάτων ἐφ᾽ ἕχα- 
τέρας τῆς ναυαρχίδος συνέβαλλον ἀλλήλοις. τὸ 3 

μὲν οὖν πρῶτον ἰσόρροπος ἦν ὃ κίνδυνος, ὡς ἂν 
80 ἀμφοτέρων τοῖς ἀρίστοις ἐκ τῆς πεξικῆς δυνάμεως 

ἐπιβάταις χρωμένων" ἀεὶ δὲ μᾶλλον ὑπερεῖχον οἵ 8 
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Καρχηδόνιοι διὰ τὸ πολλὰ προτερήματα παρ᾽ ὅλον 
4 ἔχευν τὸν ἀγῶνα. τῷ τὲ γὰρ ταχυναυτεῖν πολὺ 

περιῆσαν διὰ τὴν διαφορὰν τῆς ναυπηγίας καὶ τὴν 

τῶν πληρωμάτων ἕξιν, ἥ vs χώρα μεγάλα συνεβάλ- 

Asv' αὐτοῖς, ἅτε πεποιημένων τὴν ἔκταξιν ἀπὸ τῶν 5 
κατὰ τὸ πέλαγος τόπων. εἴτε γὰρ πιέζοιντό τινες 

ὑπὸ τῶν πολεμίων, κατόπιν ἀνεχώρουν ἀσφαλῶς 

69, διὰ τὸ ταχυναυτεῖν εἰς τὸν ἀναπεπταμένον τόπον" 

ὁ κἄπειτ᾽ ἐκ μεταβολῆς τοῖς προπίπτουσι τῶν διω- 
κόντων, τοτὲ μὲν περιπλέοντες τοτὲ δὲ πλάγιοι τὸ 
προσπίπτοντες στρεφομένοις καὶ δυσχρηστοῦσι διὰ 

τὸ βάρος τῶν πλοίων καὶ διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν 

πληρωμάτων, ἐμβολάς τὲ συνεχεῖς ἐδίδοσαν καὶ 

πολλὰ τῶν σκαφῶν ἐβάπτιξον" εἴτε κινδυνεύοι τις 

τῶν συμμάχων, ἑτοίμως παρεβοήϑουν ἔξω τοῦ δὲει- 15 

νοῦ xci μετ᾽ ἀσφαλείας. παρὰ τὰς πρύμνας κατὰ 

810 πέλαγος ποιούμενοι τὸν πλοῦν. τοῖς ys μὴν 

Ῥωμαίοις τἀναντία τούτων συνέβαινε" τοῖς vs γὰρ 
πιεζομένοις οὐκ ἦν εἰς τοὔπισϑεν δυνατὸν ἀποχω- 
θεῖν, πρὸς τῇ γῇ ποιουμένοις τὸν κίνδυνον, ἀεὶ δὲ 90 

τὸ ϑλιβόμενον ὑπὸ τῶν χατὰ πρόσωπον σκάφος ἢ 

τοῖς βοαχέσι περιπῖπτον ἐκάϑιξε κατὰ πρύμναν ἢ 

πρὸς τὴν γῆν φερόμενον ἐπώκελλε. διεχπλεῖν μὲν 

οὖν διὰ τῶν πολεμίων' νεῶν καὶ κατόπιν ἐπιφαί- 
νεῦϑαι τοῖς ἤδη πρὸς ἑτέρους διαμαχομένοις, ὅπερ 58 

ἐν τῷ ναυμαχεῖν ἐστι πραχτικώτατον, ἀδυνάτως 

εἶχον διά τε τὴν βαρύτητα τῶν πλοίων, προσέτι 
1002 καὶ τὴν ἀπειρίαν τῶν πληρωμάτων. οὐδὲ μὴν]. 

ἐπιβοηθεῖν τοῖς δεομένοις κατὰ πρύμναν ἐδύναντο 

διὰ τὸ συγκεκλεῖσθϑαι πρὸς τῇ γῇ καὶ μηδὲ μικρὸν so 
ἀπολείπεσϑαι τόπον τοῖς βουλομένοις ἐπαρκεῖν τῷ 
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δεομένῳ. τοιαύτης δὲ δυσχρηστίας ὑπαρχούσης περὶ 11 
τὸν ὅλον ἀγῶνα, καὶ τῶν μὲν καϑιξόντων ἐν τοῖς 

βοάχεσι, τῶν δ᾽ ἐκπιπτόντων σκαφῶν. κατιδὼν ὃ 
στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων τὸ συμβαῖνον ὥρμησε 

5 πρὸς φυγήν, ἀπὸ τῶν εὐωνύμων παρὰ τὴν γῆν ἐξ- 

ἑλίξας,. καὶ σὺν αὐτῷ περὶ τριάκοντα νῆας. αἵπερ 

ἔτυχον ἐγγὺς οὖσαι. τῶν δὲ λοιπῶν σκαφῶν. ὄν- 15 

τῶν ἑνενήκοντα καὶ τριῶν, ἕἐκυρίευσαν οἵ Καρχη- 

δόνιοι καὶ τῶν πληρωμάτων, ὅσοι μὴ τῶν ἀνδρῶν 

10 τὰς ναῦς εἰς τὴν γῆν ἐκβαλόντες ἀπεχώρησαν. 

Γενομένης δὲ τῆς ναυμαχίας τοιαύτης ᾿άΔτάρβας 52 
μὲν εὐδοκίμει παρὰ τοῖς Καρχηδονίοις, ὡς δι᾿ αὑτὸν 

καὶ διὰ τὴν ἰδίαν πρόνοιαν καὶ τόλμαν κατωρϑω- 
68. χώς, Πόπλιος δὲ παρὰ τοῖς Ρωμαίοις ἠδόξει καὶ 3 

15 διεβέβλητο μεγάλως, ὡς εἰκῇ καὶ ἀλογίστως τοῖς πράγ- 
μασι κεχρημένος χαὶ τὸ χαϑ' αὑτὸν οὐ μικροῖς 

ἐλαττώμασι περιβεβληκὼς τὴν Ῥώμην διὸ καὶ μετὼβ 

ταῦτα μεγάλαις ξημίαις καὶ κινδύνοις κριϑεὶς πε- 

ριέπεδσεν. οὐ μὴν οἵ γε Ῥωμαῖοι, καίπερ τοιούτων 4 

90 συμβεβηκότων, διὰ τὴν ὑπὲρ τῶν ὅλων φιλοτιμίαν 62. 
οὐδὲν ἀπέλειπον τῶν ἐνδεχομένων, ἀλλ᾽ εἴχοντο 
τῶν ἑξῆς πραγμάτων. διὸ καὶ συνάψαντος τοῦ κατὰ 5 

τὰς ἀρχαιρεσίας χρόνου, στρατηγοὺς ὑπάτους κα- 

ταστήσαντες παραυτίχα τὸν ἕτερον αὐτῶν ἐξέπεμ- 

35 πὸν “εύκιον ᾿Ιούνιον, τάς τὲ σιταρχίας παρακομί- 

ξοντα τοῖς τὸ Ζ“ιλύβαιον πολιορκοῦσι καὶ τὰς ἄλλας 

ἀγορὰς καὶ χορηγίας τῷ στρατοπέδῳ" πρὸς δὲ καὶ 
παραπομποὺς τούτοις ἐπλήρωσαν ἕξήχοντα ναῦς. 

ὁ δ᾽ ᾿Ιούνιος ἀφικόμενος εἰς τὴν Μεσσήνην καὶθ 

30 προσλαβὼν τὰ συνηντηκότα τῶν πλοίων ἀπό τε τοῦ 

στρατοπέδου καὶ τῆς ἄλλης Σικελίας παρεκομίσϑη 
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κατὰ σπουδὴν εἰς τὰς Συρακούσας, ἔχων éxovóv 
εἴκοσι σκάφη καὶ τὴν ἀγορὰν σχεδὸν ἐν ὀχτακοσί- 

Ταῖς ναυσὶ φορτηγοῖς. ἐντεῦϑεν δὲ παραδοὺς τοῖς 

ταμίαις τὰς ἡμισείας φορτηγοὺς καί τινα τῶν μα- 

κρῶν πλοίων ἐξαπέστειλε. διακομισϑῆναι σπουδά- 

ϑβξζων τῷ στρατοπέδῳ τὰ πρὸς τὴν χρείαν. αὐτὸς 

δ᾽ ἐν ταῖς Συρακούσαις ὑπέμενε, τούς τε κατὰ 

πλοῦν ἀφυστεροῦντας ἔκ τῆς Μεσσήνης ἀναδεχό- 

μδνος καὶ παρὰ τῶν ἐκ τῆς μεσογαίου συμμάχων 

σῖτον προσαναλαμβάνων. 

53 Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ᾿«τάρβας μὲν &v- 
δρας τοὺς ἐν τῇ ναυμαχίᾳ ληφϑέντας καὶ τὰς αἶχ- 

μαλώτους νῆας ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν Καρχηδόνα, 

2 Καρϑάλωνα δὲ τὸν συνάρχοντα δοὺς τριάκοντα ναῦς 

ἐξέπεμψε πρὸς αἷς ἔχων αὐτὸς ἑβδομήκοντα κατ- 

3 ἔπλευσεν, προστάξας ἄφνω προσπεσόντα ταῖς δρμού- 
ὅσαις παρὰ τὸ Διλύβαιον τῶν πολεμίων ναυσίν, ὧν 
μὲν ἂν δυνατὸς ἡ κυριεῦσαι, ταῖς δὲ λοιπαῖς πῦρ 

4 ἐμβαλεῖν. πεισϑέντος δὲ τοῦ Καρϑάλωνος καὶ ποι- 
64. ησαμένου τὸν ἐπίπλουν ὑπὸ τὴν ἑωϑιυνὴν καὶ τὰ 

μὲν ἐμπιπρῶντος τὰ δ᾽ ἀποσπῶντος τῶν πλοίων, 
μεγάλην συνέπεδε γενέσϑαι ταραχὴν περὶ τὸ τῶν 

δ' Ῥωμαίων στρατόπεδον. προσβοηϑούντων γὰρ αὖ- 

τῶν ἐπὶ τὰς ναῦς καὶ γινομένης κραυγῆς. συννο- 

ήσας ᾿Ιμίλκων ὃ τὸ Διλύβαιον τηρῶν καὶ ϑεωρῶν 

ἤδη τῆς ἡμέρας ὑποφαινούσης τὸ συμβαῖνον, ἐπ- 
6 ἀποστέλλει τοὺς ἐκ τῆς πόλεως μισϑοφόρουο. οἵ δὲ 
Ῥωμαῖοι, τοῦ δεινοῦ πανταχόϑεν αὐτοὺς περιστάν- 
τος, οὐκ εἰς μικρὰν οὐδ᾽ εἰς τὴν τυχοῦσαν ἦλϑον 

 διατροπήν. ὃ δὲ τῶν Καρχηδονίων ναύαρχος ὀλίγα 

τῶν σκαφῶν τὰ μὲν ἀποσπάσας τὰ δὲ συντρίψαϑο, 

5 

10 

15 

63. 

30 
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μετὰ ταῦτα μικρὸν ἀπὸ τοῦ JiAvÜatov παρακομι- 

σϑεὶς ὡς ἐφ᾽ Ἡρακλείας ἐτήρει, βουλόμενος διακω- 
λύευν τοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον πλέοντας. προσδαγ- 8 
γειλάντων δὲ τῶν σχοπῶν πλῆϑος ἱχανὸν πλοίων 

δ προσφέρεσϑαι παντοδαπῶν καὶ συνεγγίζειν, ἀν- 

αχϑεὶς ἔπλει, συμμῖξαι σπεύδων διὰ τὸ καταφρονεῖν 

τῶν Ῥωμαίων ἐκ τοῦ προγεγενημένου προτερήμα- 

τος. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ἐκ τῶν Συρακουσῶν προ-9 

ἀπεσταλμένοις ταμίαις ἀνήγγειλαν οἵ προπλεῖν εἰ- 

10 ϑιόμένοι λέμβοι τὸν ἐπίπλουν τῶν ὑπεναντίων. o[10 

ὃὲ νομίσαντες οὐκ ἀξιόχρεως σφᾶς αὐτοὺς εἶναι 

πρὸς ναυμαχίαν. καϑωρμίσϑησαν πρός τι πολισμάτιον 

τῶν ὑπ᾽ αὐτοὺς ταττομένων, ἀλίμενον μέν, σάλους 

δ᾽ ἔχον καὶ προβολὰς περικχλειούδας ἐκ τῆς γῆς 

15 εὐφυεῖς. οὗ ποιησάμενοι τὴν ἀπόβασιν καὶ τούς 11 

τε καταπέλτας καὶ τοὺς πετροβόλους τοὺς ἐκ τῆς 

πόλεως ἐπιστήσαντες προσεδόκων τὸν ἐπίπλουν 

τῶν ὑπεναντίων. οὗ δὲ Καρχηδόνιοι συνεγγίθαν- 12 

τες τὸ μὲν πρῶτον ἐπεβάλοντο πολιορκεῖν τούτους, 

20 ὑπολαβόντες τοὺς μὲν ἄνδρας καταπλαγέντας εἰς τὸ 

πολισμάτιον ἀποχωρήσειν, τῶν δὲ πλοίων ἀσφαλῶς 

κυριεύσειν: οὐ προχωρούσης δὲ τῆς ἐλπίδοο. ἀλλὰ 13 

τοὐναντίον ἀμυνομένων γενναίως. καὶ τοῦ τόπου 

πολλὰς ἔχοντος καὶ παντοδαπὰς δυσχρηστίας, ὀλίγα 

θὕ.τῶν τὰς ἀγορὰς ἐχόντων πλοίων ἀποσπάσαντες ἀπ- 

ἕπλευσαν πρός τινα ποταμόν, ἐν ᾧ καϑορμισϑέντες 

ἐπετήρουν τὸν ἀνάπλουν αὐτῶν. 

Ὁ δ᾽ ἐν ταῖς Συρακούσαις ὑπολειφϑεὶς στρατη- 54 
γός, ἐπεὶ τὰ κατὰ τὴν πρόϑεσιν ἐπετέλεσεν, κάμψας 

30 τὸν Πάχυνον ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν ὡς ἐπὶ τὸ Διλύ- 
βαιον, οὐδὲν εἰδὼς τῶν περὶ τοὺς προπλέοντας συμ- 
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2 βεβηκότων. ὁ δὲ τῶν Καρχηδονίων ναύαρχος, 65- 

μηνάντων τῶν σκοπῶν αὐτῷ πάλιν τὴν ἐπιφάνειαν 

τῶν ὑπεναντίων, ἀναχϑεὶς ἔπλει μετὰ σπουδῆς, 
βουλόμενος αὐτοῖς ὡς πλεῖστον ἀπέχουσι τῶν οἷἱ- 

8 κείων νεῶν συμβαλεῖν. ὃ δ᾽ ᾿Ιούνιος κατιδὼν ἐκθά. 
πολλοῦ τὸν στόλον τὸν τῶν Καρχηδονίων καὶ τὸ 
πλῆϑος τῶν δσχαφῶν, οὔτε συμβαλεῖν τολμῶν οὔτ᾽ 
ἐκφυγεῖν ἔτι δυνατὸς ὧν διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι τοὺς 

πολεμίους. iyxA(vag εἰς τόπους τραχεῖς καὶ κατὰ 

ἀ πάντα τρόπον ἐπισφαλεῖς καϑωρμίσϑη, κρίνων αἷ- 10 

ρἑτώτερον ὑπάρχειν ὅ,τι δέοι παϑεῖν μᾶλλον ἢ τοῖς 

πολεμίοις αὔτανδρον τὸ σφέτερον στρατόπεδον ὑπο- 

ὅ χείριον ποιῆσαι. συνιδὼν δὲ χαὶ τὸ περὶ τούτου 
γεγονὸς ὁ τῶν Καρχηδονίων ναύαρχος τὸ μὲν παρα- 

βάλλεσϑαν καὶ προσάγειν τοιούτοις τόποις ἀπεδο- 15 

κίμαδσε, λαβὼν δ᾽ ἄκραν τινὰ καὶ προσορμισϑεὶς 
ταύτῃ μεταξὺ τῶν στόλων ἕτήρει καὶ προδεῖχε τὸν 

6vobv ἀμφοτέροις. ἐπιγενομένου δὲ χειμῶνος καὶ 
περιστάσεως προφαινομένης ἔκ τοῦ πελάγους ὃδλο- 

σχερεστέρας, ob μὲν τῶν Καρχηδονίων κυβερνῆτα: 90 

διά τε τὴν τῶν τόπων καὶ τὴν τοῦ πράγματος ἐμ- 
πειρίαν προορώμενοι τὸ μέλλον καὶ προλέγοντες 
τὸ συμβησόμενον ἔπειδαν τὸν Καρϑάλωνα φυ- 

ysiv τὸν χειμῶνα καὶ κάμψαι τὴν ἄκραν τοῦ Πα- 

χύνου. πεισϑέντος δὲ νουνεχῶς, οὗτοι μὲν πολλὰ ss 
μοχϑήσαντες καὶ μόλις ὑπεράραντες τὴν ἄκραν ἕν 

8 ἀσφαλεῖ καϑωρμίσϑησαν, οὗ δὲ τῶν Ρωμαίων στό- 
λοι, τοῦ χειμῶνος ἐπιγενομένου καὶ τῶν τόπων εἰς 

τέλος ὑπαρχόντων ἀλιμένων, οὕτως διεφϑάρησαν ὥστε 
μηδὲ τῶν ναυαγίων μηδὲν γενέσϑαι χρήσιμον, ἀλλ᾽ ἀμ- so 
φοτέρους αὐτοὺς ἄρδην καὶ παραλόγως ἀχρειωϑῆναι. 
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66. Τούτου δὲ συμβάντος τὰ uiv τῶν Καρχηδο- δῦ 
νίων αὖϑις ἀνέκυψε καὶ πάλιν ἐπιρρεπεστέρας εἶχε 
τὰς ἐλπίδας, οἱ δὲ Ρωμαῖοι πρότερον μὲν ἐπὶ mo-2 
σὸν ἠτυχηκότες τότε δ᾽ δλοσχερῶς ἐκ μὲν τῆς ϑα- 

s λάττης ἐξέβησαν, τῶν δ᾽ ὑπαίϑρων ἐπεχράτουν᾽" 
Καρχηδόνιοι δὲ τῆς μὲν ϑαλάττης ἐχυρίξυον, τῆς δὲ 
γῆς οὐχ ὅλως ἀπήλπιξον. μετὰ δὲ ταῦτα πάντες 8ὃ 
ἐπὶ μὲν τοῖς ὅλοις ἐσχετλίαξον, οἵ τ᾽ ἐν τῇ Ῥώμῃ 
καὶ τὰ περὶ τὸ Διλύβαιον στρατόπεδα, διὰ τὰ προ- 

10 ξὐρημένα συμπτώματα᾽ τῆς ys μὴν προϑέσεως οὐκ θὅ. 
ἀφίσταντο τῆς κατὰ τὴν πολιορκίαν, ἀλλ᾽ οἵ μὲν 
ἐχορήγουν κατὰ γῆν ἀπροφασίστως, οἵ δὲ προῦσ- 
εχαρτέρουν ταύτῃ κατὰ τὸ δυνατόν. ὁ δ᾽ Ἰούνιος ὕ 

ἀνακομισϑεὶς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἔκ τῆς ναυαγίας 

15 καὶ περιπαϑὴς (v ἐγένετο πρὸς τὸ καινοτομῆσαί 
τι καὶ πρᾶξαι τῶν δεόντων, σπουδάξων ἀναμαχέ- 

σασϑαι τὴν γεγενημένην περιπέτειαν. διὸ καὶ βρα-θ 

χείας αὐτῷ παραπεδσούσης ἀφορμῆς. καταλαμβάνει 

πραξικοπήσας τὸν Ἔρυχα καὶ γίνεται τοῦ τε τῆς 
20 ᾽φροδίτης ἱεροῦ xoi τῆς πόλεως ἐγκρατής. ὃ δ᾽ Τ 

Ἔρυξ ἔστι μὲν ὄρος παρὰ ϑάλατταν τῆς Σικελίας 
ἐν τῇ παρὰ τὴν ᾿Ιταλίαν κειμένῃ πλευρᾷ μεταξὺ 
ΖΔρεπάνων καὶ Πανόρμου, μᾶλλον δ᾽ ὅμορον καὶ 

συνάπτον πρὸς τὰ Ζίρέπανα, μεγέϑει δὲ παρὰ πολὺ 
25 διαφέρον τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν ὀρῶν πλὴν τῆς 

Αἴτνης. τούτου δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς μὲν τῆς κορυφῆς, οὔ- 8. 
δης ἐπιπέδου, κεῖται τὸ τῆς ᾿“φροδίτης τῆς Ἔρυ- 

κίνης ἱερόν, ὅπερ ὁμολογουμένως ἐπιφανέστατόν ἔστι 

τῷ τε πλούτῳ καὶ τῇ λοιπῇ προστασίᾳ τῶν κατὰ 
80 τὴν Σικελίαν ἱερῶν" ἡ δὲ πόλις ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν xo-9 

ρυφὴν τέτακται, πάνυ μακρὰν ἔχουσα καὶ προδάντη 
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10 πανταχόϑεν τὴν ἀνάβασιν. ἐπί τε δὴ τὴν κορυφὴν. 

ἐπιστήσας φυλακήν, ὁμοίως δὲ x«l τὴν ἀπὸ ΖΙίρεπά- 

vov πρόσβασιν ἑτήρει φιλοτίμως ἀμφοτέρους τοὺς 

τόπους καὶ μᾶλλον ἔτι τὸν τῆς ἀναβολῆς. πεπει- 

σμένος οὕτως καὶ τὴν πόλιν ἀσφαλῶς καὶ τὸ σύμ- ὃ 
παν ὥρος ὑφ᾽ αὑτὸν ἕξειν. 

67.50 Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι μετὰ ταῦτα στρατηγὸν κατα- 
στήσαντες αὑτῶν "Au(Axav τὸν Βάρκαν ἐπικαλού- 

μενον, τούτῳ τὰ κατὰ τὸν στόλον ἐνεχείρισαν" ὃς 

παραλαβὼν τὰς ναυτικὰς δυνάμεις ὥρμησεν πορϑή- 10 
Gov τὴν ᾿Ιταλίαν. ἔτος δ᾽ ἦν ὀχτωκαιδέχατον τῷ 

8 πολέμῳ. χατασύρας δὲ τὴν “οκρίδα καὶ τὴν Βρετ- 

τιανὴν χώραν, ἀποπλέων ἐντεῦϑεν κατῆρε παντὶ τῷ 

στόλῳ πρὸς τὴν Πανορμῖτιυν καὶ καταλαμβάνει τὸν 

ἐπὶ τῆς Εἵρχτῆς λεγόμενον τόπον, ὃς κεῖται μὲν 15 

Ἔρυκος καὶ Πανόρμου μεταξὺ πρὸς ϑαλάττῃ, m04060. 

δέ τι τῶν ἄλλων δοκεῖ διαφέρειν τόπων ἐπιτηδειό- 

τητι πρὸς ἀσφάλειαν στρατοπέδων καὶ vyooviouóv. 
4 ἔστι γὰρ ὕὄρος περίτομον ἐξανεστηκὸς ἐκ τῆς περι- 

κειμένης χώρας εἰς ὕψος ἱκανόν. τούτου δ᾽ ἡ περί- 20 

μξτρος τῆς ἄνω στεφάνης οὐ λείπει τῶν ἑκατὸν 

σταδίων. ὑφ᾽ ἧς ὁ περιεχόμενος τόπος εὔβοτος 

ὑπάρχει καὶ γεωργήδιμος, πρὸς μὲν τὰς πελαγίους 
πνοιὰς εὐφυῶς κείμενος, ϑανασίμων δὲ ϑηρίων 

ὅ εἰς τέλος ἄμοιρος. περιέχεται δὲ κρημνοῖς ἀπροσ- 35 

ίτοις ἔκ τε τοῦ κατὰ θάλατταν μέρους καὶ τοῦ παρὰ 

τὴν μεσόγαιαν παρήκοντος, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων 
6 ἐστὶν ὀλίγης καὶ βραχείας δεόμενα κατασκευῆς. ἔχει 
δ᾽ ἐν αὑτῷ καὶ μαστόν, ὃς ἅμα μὲν ἀκροπόλεως, 
ἅμα δὲ σκοπῆς εὐφυοῦς λαμβάνει τάξιν κατὰ τῆς 80 

1 ὑποκειμένης χώρας. κρατεῖ δὲ καὶ λιμένος εὐκαί- 
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ρου πρὸς τὸν ἀπὸ ΖΙρεπάνων καὶ “ιλυβαίου δρόμον 

ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν, ἐν ᾧ πλῆϑος ὕδατος ἄφϑονον ὑπ- 

ἄρχει. προσόδους δὲ τὰς πάσας ἔχει τριττὰς δυσχερεῖο, 8 
δύο μὲν ἀπὸ τῆς χώρας, μίαν δ᾽ ἀπὸ τῆς ϑαλάττης. 

δ ἐν ᾧ καταστρατοπεδεύσας παραβόλως ᾿Δμίλκας, ὡς 9 

ἂν μήτε πόλεως οἰχείας μήτ᾽ ἄλλης ἐλπίδος μηδε- 
μιᾶς ἀντεχόμενος, εἰς μέσους δὲ τοὺς πολεμίους 

ἑαυτὸν δεδωκώς, ὅμως οὐ μικροὺς οὐδὲ τοὺς τυχόν- 

68.τας Ρωμαίοις ἀγῶνας καὶ κινδύνους παρεσκεύασεν. 

0 πρῶτον μὲν γὰρ ἐντεῦϑεν δρμώμενος χατὰ ϑάλατ- 10 

ταν τὴν παραλίαν τῆς ᾿Ιταλίας ἐπόρϑει μέχρι τῆς 
Κυμαίων χώρας. δεύτερον δὲ κατὰ γῆν παραστρα- 1 
τοπεδευσάντων αὐτῷ Ῥωμαίων πρὸ τῆς Πανορμι- 

τῶν πόλεως ἐν ἰσὼῶς πέντε σταδίοις πολλοὺς καὶ 

15 ποικίλους ἀγῶνας συνεστήσατο κατὰ γῆν σχεδὸν ἐπὶ 

τρεῖς ἐνιαυτούς. περὶ ὧν οὐχ οἷόν τε διὰ τῆς γρα- 

φῆς τὸν κατὰ μέρος ἀποδοῦναι λόγον. καϑάπερ Ὁ“ 

γὰρ ἐπὶ τῶν διαφερόντων πυκτῶν καὶ ταῖς γενναι- 

ότησι καὶ ταῖς εὐεξίαις, ὅταν εἰς τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ 

0. τοῦ στεφάνου συγκχαταστάντες καιρὸν διαμάχωνταιθϊ. 

πληγὴν ἐπὶ πληγῇ τιϑέντες ἀδιαπαύστως, λόγον μὲν 

ἢ πρόνοιαν ἔχειν ὑπὲρ ἑκάστης ἐπιβολῆς καὶ πλη- 

γῆς οὔτε τοῖς ἀγωνιζομένοις οὔτε τοῖς ϑεωμένοις 

ἐστὶ δυνατόν, ἐκ δὲ τῆς καϑόλου τῶν ἀνδρῶν évsg-2 
25 γείας καὶ τῆς ἑκατέρου φιλοτιμίας ἔστι καὶ τῆς ἐμ- 

πειρίας αὐτῶν καὶ τῆς δυνάμεως, πρὸς δὲ καὶ τῆς 
εὐψυχίας, ἱκανὴν ἔννοιαν λαβεῖν, οὕτως δὲ καὶ περὶ 

τῶν νῦν λεγομένων στρατηγῶν. τὰς μὲν γὰρ αἱ-8ὃ 

τίας ἢ τοὺς τρόπους, δι’ ὧν ἀν’ ἑκάστην ἡμέραν 

80 ἐποιοῦντο xov ἀλλήλων ἐνέδρας, ἀντενέδρας, ἐπι- 

ϑέσεις, προσβολάς, οὔτ᾽ ἂν ὃ γράφων ἐξαριϑμού- 
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uevog ἐφίκοιτο, τοῖς τ᾽ ἀκούουσιν ἀπέραντος ue 
δ᾽ ἀνωφελὴς ἂν éx τῆς ἀναγνώσεως γίνοιτο χρεία" 

4 ἐκ δὲ τῆς καϑολικῆς ἀποφάσεως περὶ αὐτῶν καὶ τοῦ 
τέλους τῆς φιλοτιμίας μᾶλλον ἄν τις εἰς ἔννοιαν ἔλ- 

δϑοι τῶν προειρημένων. οὔτε γὰρ τῶν ἐξ ἱστορίας 

στρατηγημάτων οὔτε τῶν ἐκ τοῦ καιροῦ καὶ τῆς ὑπο- 

σι 

κειμένης περιστάσεως ἐπινοημάτων οὔτε τῶν εἰς 

παράβολον καὶ βίαιον ἀνηκόντων τόλμαν οὐδὲν παρ- 

6 δλείφϑη. κρίσιν γε μὴν δλοσχερῆ γενέσϑαι διὰ πλεί- 
ove αἰτίας οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν" αἵ τε γὰρ δυνάμεις ἀμ- 10 

φοτέρων ἦσαν ἐφάμιλλοι, τά τε κατὰ τοὺς χάρακας 

89. ὁμοίως ἀπρόσιτα διὰ τὴν ὀχυρότητα, τό τε διάστημα 

πτῶν στρατοπέδων βραχὺ παντελῶς. ὅπερ αἴτιον ἦν 

μάλιστα τοῦ τὰς μὲν κατὰ μέρος συμπτώσεις ἀπαύ- 

στους γίνεσϑαι καϑ'᾿ ἡμέραν, ὁλοσχερὲς δὲ συντε- 15 
8 λεῖσθαι μηδέν. τούτους γὰρ αὐτοὺς ἀεὶ συνέβαινε 

διαφϑείρεσϑαι κατὰ τὰς συμπλοκάς, τοὺς ἕν χειρῶν 

νόμῳ περιπεσόντας" οὗ δ᾽ ἅπαξ ἐγκλίναντες εὐϑέως 

ἐχτὸς. τοῦ δεινοῦ πάντες ἦσαν ὑπὸ ταῖς αὑτῶν 

ἀσφαλείαις καὶ πάλιν ἐκ μεταβολῆς ἐκινδύνευον. 20 

58 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀγαϑὺὸς βραβευτὴς ἡ τύχη 
μεταβιβάσασα παραβόλως αὐτοὺς ix τοῦ προειρη- 

μένου τόπου καὶ τοῦ προὐπάρχοντος ἀϑλήματος εἰς 

παραβολώτερον ἀγώνισμα καὶ τόπον ἐλάττω συν- 

9 ἔκλεισεν. ὃ γὰρ ᾿Δμίλκας, τῶν Ῥωμαίων τὸν Ἔρυκα 25 

τηρούντων ἐπί τὲ τῆς κορυφῆς καὶ παρὰ τὴν ῥίξαν, 08. 

καϑάπερ εἴπομεν, κατελάβετο τὴν πόλιν τῶν Ἐρυ- 
x(vov, ἥτις ἦν μεταξὺ τῆς τε κορυφῆς καὶ τῶν πρὸς 

8 τῇ ῥίζῃ στρατοπεδευσάντων. ἐξ οὗ συνέβαινε παρα- 
βόλως μὲν ὑπομένειν καὶ διακινδυνεύειν πολιορ- 80 

κουμένους τοὺς τὴν κορυφὴν κατέχοντας τῶν Ῥω- 
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μαίων, ἀπίστως δὲ τοὺς Καρχηδονίους ἀντέχειν, τῶν 
τε πολεμίων πανταχόϑεν προσκειμένων καὶ τῶν χο- 

ρηγιῶν οὐ ῥαδίως αὐτοῖς παρακομιζομένων. ὡς ἂν 

τῆς ϑαλάττης καϑ' ἕνα τόπον καὶ μίαν πρόσοδον 
5 ἀντεχομένοις. οὐ μὴν ἀλλὰ πάλιν ἐνταῦϑα πάσαις 4 

μὲν ἀμφότεροι ταῖς πολιορκητικαῖς ἐπινοίαις καὶ βί- 

eig χρησάμενοι κατ᾽ ἀλλήλων, πᾶν δὲ γένος ἐνδείας 

ἀνασχόμενοι, πάδης δ᾽ ἐπιϑέσεως καὶ μάχης πεῖραν 
λαβόντες. τέλος οὐχ, ὡς Φαάβιός φησιν. ἐξαδυνα- ὅ 

10 τοῦντες χαὶ περικακοῦντες,. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀπαϑεῖς 

καὶ ἀήττητοί τινες ἄνδρες ἱερὸν ἐποίησαν τὸν στέφα- 
vov. πρότερον γὰρ ἢ ᾿κχείνους ἀλλήλων ἐπικρατῆ- 6 

σαι. καίπερ δύ᾽ ἔτη πάλιν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ δι- 
αγωνισαμένους, δι’ ἄλλου τρόπου συνέβη λαβεῖν τὸν 

15 πόλεμον τὴν κρίσιν. 

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν Ἔρυκα καὶ τὰς πεζικὰς 

δυνάμεις τοιαύτην ἔσχε διάϑεσιν. τὰ δὲ πολιτεύ- 

70.u«v' ἦν ἀμφοτέρων παραπλήσια τοῖς ψυχομαχοῦσι 
τῶν εὐγενῶν ὀρνίϑων. ἐκεῖνοί vs γὰρ πολλάκις 8 

20 ἀπολωλεκότες τὰς πτέρυγας διὰ τὴν ἀδυναμίαν, 

αὐτῇ δὲ τῇ ψυχῇ μένοντες ἐκβάλλουσι τὰς πληγάς, 
ἕως ἂν αὐτομάτως ποτὲ περιπεσόντες αὑτοῖς και- 

οίως ἀλλήλων διαδράξωνται. κἄπειτα τούτου γενο- 

μένου συμβῇ τὸν ἕτερον αὐτῶν προπεδεῖν" οἵ τε9 
25 Ῥωμαῖοι καὶ Καρχηδόνιοι χάμνοντες ἤδη τοῖς πό- 

νοις διὰ τὴν συνέχειαν τῶν κινδύνων εἰς τέλος 

ἀπήλγουν τήν τε δύναμιν παρελέλυντο καὶ παρεῖντο 

διὰ τὰς πολυχρονίους εἰσφορὰς καὶ δαπάνας. ὁμοίως 59 
δὲ Ρωμαῖοι ψυχομαχοῦντες, καίπερ ἔτη σχεδὸν ἤδη 

80 πέντε τῶν κατὰ ϑάλατταν πραγμάτων δλοσχερῶς 

ἀφεστηχότες διά vs τὰς περιπετείας καὶ διὰ τὸ πε- 
Porys. HisT. I. 6 
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πεῖσϑαι δι’ αὐτῶν τῶν πεζικῶν δυνάμεων κρινεῖν 69. 

ἢ τὸν πόλεμον, τότε συνορῶντες οὐ προχωροῦν αὑτοῖς 

τοὔργον κατὰ τοὺς ἐκλογισμοὺς καὶ μάλιστα διὰ τὴν 

τόλμαν τοῦ τῶν Καρχηδονίων ἡγεμόνος, ἔκριναν τὸ 

τρίτον ἀντιποιήσασθαι τῶν ἐν ταῖς ναυτικαῖς δυνά- 5 
8 μδσιν ἐλπίδων. ὑπολαμβάνοντες διὰ τῆς ἐπινοίας 

ταύτης. εἰ καιρίως ἅψαιντο τῆς ἐπιβολῆς, μόνως ἂν 

οὕτως πέρας ἐπιϑεῖναι τῷ πολέμῳ συμφέρον. ὃ 

καὶ τέλος ἐποίησαν. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐξεχώρη- 
σαν τῆς θαλάττης εἴξαντες τοῖς ἐκ τῆς τύχης συμ- 16 

πτώμασιν, τὸ δὲ δεύτερον ἐλαττωϑέντες τῇ περὶ τὰ 

5 ΖΙρέπανα ναυμαχία" τότε δὲ τρίτην ἐποιοῦντο ταύ- 
τὴν τὴν ἐπιβολήν, δι᾿ ἧς νικήσαντες καὶ τὰ περὶ 
τὸν Ἔρυκα στρατόπεδα τῶν Καρχηδονίων ἀποκλεί- 

σαντες τῆς κατὰ ϑάλατταν χορηγίας τέλος ἐπέϑηκαν 15 

θτοῖς ὅλοις. ἦν δὲ τῆς ἐπιβολῆς τὸ πλεῖον ψυχο- 
μαχία. χορηγία μὲν γὰρ οὐχ ὑπῆρχε πρὸς τὴν πρό- 
ϑεσιν ἐν τοῖς κοινοῖς, οὐ μὴν ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν 

προεστώτων ἀνδρῶν εἰς τὰ κοινὰ φιλοτιμίαν καὶ 
7 γενναιότητα προδσευρέϑη πρὸς τὴν συντέλειαν. κατὰ 20 

γὰρ τὰς τῶν βίων εὐκαιρίας καϑ' ἕνα καὶ δύο καὶ 

τρεῖς ὑφίσταντο παρέξειν πεντήρη κατηρτισμένην, 
-T- 
e 71. ἐφ᾽ ᾧ τὴν δαπάνην κομιοῦνται. κατὰ Aóyov τῶν 

8 πραγμάτων προχωρησάντων. τῷ δὲ τοιούτῳ τρόπῳ 

ταχέως ἑτοιμασϑέντων διακοσίων πλοίων πεντήρι- 25 
κῶν, ὧν ἐποιήσαντο τὴν ναυπηγίαν πρὸς [παρά- 
δειγμα] τὴν τοῦ ἹΡοδίου ναῦν, μετὰ ταῦτα στρατη- 
yov καταστήσαντες Γάϊον “υτάτιον ἐξέπεμψαν ἀρ- 

9 χομένης τῆς ϑερείας. ὃς καὶ παραδόξως ἐπιφανεὶς 
τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν τόποις τόν τε περὶ τὰ Ζ1ρέ- 30 
πανα λιμένα κατέσχε καὶ τοὺς περὶ τὸ “ιλύβαιον 
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ὅρμους, παντὸς ἀνακεχωρηκότος εἰς τὴν οἰκείαν τοῦ 

τῶν Καρχηδονίων ναυτικοῦ. συστησάμενος δὲ περὶ 10 
τὴν ἐν τοῖς ΖΙρεπάνοις πόλιν ἔργα καὶ τἄλλα πρὸς 

τὴν πολιορχίαν παρασκευασάμενος. ἅμα μὲν ταύτῃ 

Ὁ προσεκαρτέρει τὰ δυνατὰ ποιῶν, ἅμα δὲ προορώ- 11 

μενος τὴν παρουσίαν τοῦ Καρχηδονίων στόλου καὶ 

wvquovevov τῆς ἐξ ἀρχῆς προϑέδσεως ὅτι μόνως 0. 

δύναται διὰ τοῦ κατὰ ϑάλατταν κινδύνου κρίσεως 

τὰ ὅλα τυχεῖν. οὐκ ἀχρεῖον οὐδ᾽ ἀργὸν εἴα γίνε- 

10 ὅϑαι τὸν χρόνον, ἀλλ᾽ ἀν᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀναπείρας 12 
καὶ μελέτας ποιῶν τοῖς πληρώμασιν οἰχείως τῆς 

ἐπιβολῆς τῇ τε λοιπῇ τῇ κατὰ τὴν δίαιταν ἐπιμε- 

λείᾳ προσκαρτερῶν ἀϑλητὰς ἀπετέλεσεν πρὸς τὸ 

προκείμενον ἕν πάνυ βραχεῖ χρόνῳ τοὺς ναύτας. 
ι Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, παρὰ τὴν ὑπόνοιαν προσ- 60 
πεσόντος αὐτοῖς τοῦ πεπλευκέναι στόλῳ τοὺς Ῥω- 

μαίους καὶ πάλιν ἀντιποιεῖσϑαι τῆς ϑαλάττης, παρ- 

αυτίκα κατήρτιξζον τὰς ναῦς, καὶ πληρώσαντες σί- 2 

του καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἐξέπεμπον τὸν στό- 

90 λον, βουλόμενοι μηδὲν ἐλλείπειν τὰ περὶ τὸν Ἔρυκα 
στρατόπεδα τῶν ἀναγκαίων. κατέστησαν δὲ καὶ 8 

στρατηγὸν ἐπὶ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως Avvovae: ὃς 

ἀναχϑεὶς καὶ κατάρας ἐπὶ τὴν ᾿Ιερὰν καλουμένην 
νῆσον ἔσπευδε τοὺς πολεμίους λαθὼν διακομισϑῆ- 

ϑόναι πρὸς τὸν Ἔρυκα καὶ τὰς μὲν ἀγορὰς ἀποϑέ- 
σϑαι καὶ κουφίσαι τὰς ναῦς. προσλαβὼν δ᾽ ἐπιβά- 
τας ἐκ τῶν μισϑοφόρων τοὺς ἐπιτηδείους καὶ Βάρ- 

12.x«v μετ᾽ αὐτῶν, οὕτως συμμίσγειν τοῖς ὑπεναντίοιο. 

ὁ δὲ “υτάτιος συνεὶς τὴν παρουσίαν τῶν περὶ τὸν 4 

ϑυἄννωνα καὶ συλλογισάμενος τὴν ἐπίνοιαν αὐτῶν. 

ἀναλαβὼν ἀπὸ τοῦ πεζοῦ στρατεύματος τοὺς ἀρί- 
e* 
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στους ἄνδρας ἔπλευσε πρὸς τὴν ΔΑἰγοῦσσαν νῆσον 

τὴν πρὸ τοῦ “ιλυβαίου κειμένην. κἀνταῦϑα παρα- 
καλέσας τὰ πρέποντα τῷ καιρῷ τὰς δυνάμεις δὲ- 

ἑσάφει τοῖς κυβερνήταις ὡς ἐσομένης εἰς τὴν αὔριον 

ναυμαχίας. ὑπὸ δὲ τὴν ἑωϑινήν, ἤδη τῆς ἡμέρας ὅ 

ὑποφαινούσης, ὁρῶν τοῖς μὲν ἐναντίοις φορὸν ἄνε- 

Mov χαταρρέοντα καὶ λαμπρόν, σφίσι δὲ δυσχερῆ 
γινόμενον τὸν ἀνάπλουν πρὸς ἀντίον τὸ πνεῦμα, 

κοίλης καὶ τραχείας οὔσης τῆς ϑαλάττης. τὸ μὲν 
ἡ πρῶτον διηπόρει τί δεῖ χρῆσϑαι τοῖς παροῦσι. συλ- 10 

λογιζόμενος δ᾽ ὡς ἐὰν μὲν παραβάλληται χειμῶνος 

ὄντος, πρὸς "Avvove ποιήσεται τὸν ἀγῶνα καὶ πρὸς 
αὐτὰς τὰς ναυτικὰς δυνάμεις καὶ πρὸς ἔτι γέμοντα 

βϑτὰ σκάφη, ἐὰν ὃὲ τηρῶν εὐδίαν καὶ καταμέλλων 
ἐάσῃ διᾶραι καὶ συμμῖξαι τοῖς στρατοπέδοις τοὺς 11. 

πολεμίους, πρός τὲ τὰς ναῦς εὐκινήτους καὶ κεκου- 

φισμένας ἀγωνιεῖται πρός τε τοὺς ἀρίστους ἄνδρας 

τῶν ἐκ τοῦ πεζοῦ στρατευμάτων. τὸ δὲ μέγιστον. 
πρὸς τὴν "uíAxov τόλμαν, ἧς οὐδὲν ἦν τότε φο- 

9 βερώτερον᾽ διόπερ ἔκρινε μὴ παρεῖναι τὸν ἐνεστῶτα 20 

καιρόν: συνιδὼν δὲ τὰς τῶν πολεμίων ναῦς ἵστιο- 

1οδρομούσας ἀνήγετο μετὰ σπουδῆς. τῶν δὲ πληρω- 
μάτων εὐχερῶς ἀναφερόντων τὸν χλύδωνα ταῖς 

εὐεξίαις, ταχέως ἐπὶ μίαν ἐκτείνας ναῦν ἀντίπρωρ- 

61 ρον κατέστησε τοῖς πολεμίοις τὸν στόλον. οἵ δὲ 56 

Καρχηδόνιον κατιδόντες τὸν διάπλουν αὐτῶν προ- 

κατέχοντας τοὺς Ῥωμαίους, καϑελόμενοι τοὺς ἱστοὺς 

καὶ παρακαλέσαντες κατὰ ναῦν σφᾶς αὐτοὺς συν- 

2 ἔβαλλον τοῖς ὑπεναντίοις. τῆς δ᾽ ἑκατέρων παρα- 

σκευῆς τὴν ἐναντίαν ἐχούσης διάϑεσιν τῇ περὶ τὰ 890 

“Ιρέπανα γενομένῃ ναυμαχία, καὶ τὸ τέλος ἑκατέροις 
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τῆς μάχης εἰκότως ἐναντίον ἀπέβη. Ρωμαῖοι μὲν ὃ 
γὰρ τήν τε ναυπηγίαν μετειλήφεσαν καὶ τὰ βάρη 

ἡϑι πάντα χωρὶς τῶν πρὸς τὴν ναυμαχίαν ἐπιτηδείων 

ἐξετέϑειντο᾽ τά τε πληρώματα συγκεκροτημένα δια- 

5 φέρουσαν αὐτοῖς τὴν χρείαν παρείχετο, τούς T 

ἐπιβάτας xov ἐχλογὴν ἄνδρας ἀπαραχωρήτους ἐκ 
τῶν πεξικῶν στρατοπέδων εἶχον. περὶ δὲ τοὺς 4 
Καρχηδονίους τἀναντία τούτοις ὑπῆρχεν. αἵ μὲν 

γὰρ νῆες γέμουσαι δυσχρήστως διέκειντο πρὸς τὸν 

10 χίνδυνον, τὰ ὃδὲ πληρώματα τελέως ἦν ἀνάσκητα 
καὶ πρὸς καιρὸν ἐμβεβλημένα, τὰ δ᾽ ἐπιβατικὰ νεο- 

σύλλογα καὶ πρωτόπειρα πάσης κακοπαϑείας καὶ 

παντὸς δεινοῦ. διὰ γὰρ τὸ μηδέποτ᾽ ἂν ἔτι τοὺς ὕ 
Ῥωμαίους ἐλπίσαι τῆς ϑαλάττης ἀντιποιήσασϑαι 

18 καταφρονήσαντες ὠλιγώρουν τῶν ναυτικῶν δυνά- 

μεῶν. τοιγαροῦν ἅμα τῷ συμβαλεῖν κατὰ πολλὰ ὁ 

μέρη τῆς μάχης ἐλαττούμενοι ταχέως ἐλείφϑησαν. 

καὶ πεντήκοντα μὲν αὐτῶν ναῦς κατέδυσαν, ἐβδο- 
μήκοντα δ᾽ ἑάλωσαν αὔτανδροι" τὸ δὲ λοιπὸν πλῆ-τ 

20 doe ἐπαράμενον τοὺς ἱστοὺς καὶ κατουρῶσαν αὖϑις 

ἀπεχώρει πρὸς τὴν ἱερὰν νῆσον. εὐτυχῶς καὶ πα- 
ραδόξως (ἐκ) μεταβολῆς αὐτοῖς πρὸς τὸν δέοντα και- 79. 
ρὸν τοῦ πνεύματος συνεργήσαντος. 

Ὁ μὲν οὖν τῶν Ρωμαίων στρατηγὸς ἀποπλεύ- 8 
25 σας πρὸς τὸ “ιλύβαιον καὶ τὰ στρατόπεδα περὶ τὴν 

τῶν αἰχμαλώτων πλοίων καὶ τῶν σωμάτων oixovo- 

μίαν ἐγίνετο, μεγάλην οὖσαν" οὐ γὰρ πολὺ τῶν 
μυρίων ἔλειπε σωμάτων τὰ ληφϑέντα ζωγρίᾳ κατὰ 

τὸν κίνδυνον. 

8 Οὗ δὲ Καρχηδόνιοι, προσπεσούσης αὐτοῖς ἀπροσ- 62 

δοχήτως τῆς ἥττης, ταῖς μὲν ὁρμαῖς καὶ ταῖς φιλο- 
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τιμίαις ἀκμὴν ἕτοιμοι πολεμεῖν ἦσαν, τοῖς δὲ Aoyt- 
260u0íc ἐξηπόρουν. οὔτε γὰρ χορηγεῖν ἔτι ταῖς ἐν τῇ 
Σικελίᾳ δυνάμεσιν οἷοί τ᾽ ἦσαν, κρατούντων τῆς 

ϑαλάττης τῶν ὑπεναντίων" ἀπογνόντες δὲ ταύτας 

καὶ προδόται τρόπον τινὰ γενόμενοι, ποίαις χερσὶν 5 

31] ποίοις ἡγεμόσιν πολεμήσειαν οὐκ εἶχον. διόπερ 
ὀξέως διαπεμψάμενοι πρὸς τὸν Βάρχαν ἐπέτρεψαν 

ἐκείνῳ περὶ τῶν ὅλων. ὁ ὃς καὶ λίαν ἐποίησεν 

74. ἔργον ἡγεμόνος ἀγαϑοῦ καὶ φρονίμου. μέχρι μὲν 
γὰρ ἐκ τῶν κατὰ λόγον ἦν τις ἐλπὶς ἐν τοῖς ὑποκει- 10 

μένοις, οὐδὲν τῶν παραβόλων 1) δεινῶν δοκούντων 

εἶναι παρέλιπεν, ἀλλὰ πάσας τὰς τοῦ νικᾶν ἐν τῷ 

πολεμεῖν ἐλπίδας. εἰ καί τις ἄλλος ἡγεμόνων, ἐξ- 
5 ἤλεγξεν. ἐπειδὴ δὲ περιέστη τὰ πράγματα, καὶ τῶν 
κατὰ λόγον οὐδὲν ἔτι κατελείπετο πρὸς τὸ σῴζξειν 15 
τοὺς ὑποταττομένους, πάνυ νουνεχῶς καὶ πραγματι- 

κῶς εἴξας τοῖς παροῦσιν ὑπὲρ σπονδῶν καὶ διαλύσεων 

ὁ ἐξαπέστελλε πρεσβευτάς. τοῦ γὰρ αὐτοῦ νομιστέον 

ἡγεμόνος εἶναι τὸ δύνασϑαι βλέπειν τόν τε τοῦ νι- 

κᾶν, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν τοῦ λείπεσϑαι καιρόν. τοῦ 20 
0B “υτατίου προϑύμως δεξαμένου τὰ παρακαλού- 
μενα διὰ τὸ συνειδέναι τοῖς σφετέροις πράγμασι τε- 
τρυμένοις καὶ κάμνουσιν ἤδη τῷ πολέμῳ. συνέβη 

τέλος ἐπιϑεῖναι τῇ διαφορᾷ τοιούτων τινῶν συνϑη- 

8 κῶν διαγραφεισῶν" ..ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Καρ- 95 

οχηδονίοις καὶ Ῥωμαίοις, ἐὰν καὶ τῷ δήμῳ τῶν 

“Ρωμαίων συνδοκῇ. ἐχχωρεῖν Σικελίας ἁπάσης 
Καρχηδονίους καὶ μὴ πολεμεῖν “Ιέρωνι μηδ᾽ ἐπι- 

φέρειν ὅπλα Συρακοσίοις μηδὲ τῶν Συρακοσίων 78. 

θυ»συμμάχοις. ἀποδοῦναι Καρχηδονίους “Ρωμαίοις 30 

χωρὶς λύτρων ἅπαντας τοὺς αἰχμαλώτους. ἀργυ- 
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οοθίου κατενεγκεῖν Καρχηδονίους Ρωμαίοις ἐν ἔτεσιν 

οοεἴχοσι δισχίλια καὶ διακόσια τάλαντα Evovxc. 

τούτων δ᾽ ἐπανενεχϑέντων εἰς τὴν Ῥώμην, οὐ 08 

προσεδέξατο τὰς συνθήκας ὃ δῆμος, ἀλλ᾽ ἐξαπ- 

ἔστειλεν ἄνδρας δέκα τοὺς ἐπισκεψομένους ὑπὲρ 
τῶν πραγμάτων. οἱ καὶ παραγενόμενοι τῶν μὲν 3 

ὅλων οὐδὲν ἔτι μετέϑηκαν, βραχέα δὲ προδεπέτειναν 
τοὺς Καρχηδονίους. τόν τε γὰρ χρόνον τῶν φόρων 8 

ἐποίησαν ἥμισυν, χίλια τάλαντα προσϑέντες. τῶν 

τε νήσων ἐχχωρεῖν Καρχηδονίους προσεπέταξαν, 

ὅσαι μεταξὺ τῆς ᾿Ιταλίας κεῖνται καὶ τῆς Σικελίας. 

Ὁ μὲν οὖν “Ρωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις συστὰς ἃ 
περὶ Σικελίας πόλεμος ἐπὶ τοιούτοις καὶ τοιοῦτον 
ἔσχε τὸ τέλος, ἔτη πολεμηϑεὶς εἴκοσι καὶ τέτταρα 
συνεχῶς, πόλεμος ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ἀκοῇ μαϑόντες 
πολυχρονιώτατος καὶ συνεχέστατος καὶ μέγιστος. ἔν ὃ 

ᾧ χωρὶς τῶν λοιπῶν ἀγώνων καὶ παρασκευῶν, καϑ- 
ἅπερ εἴπομεν ἀνώτερον. ἅπαξ μὲν οἵ συνάμφω 

πλείοσιν ἢ πεντακοσίοις, πάλιν δὲ μικρῷ λείπουσιν 

ἑπτακοσίοις σκάφεσι πεντηρικοῖς ἐναυμάχησαν πρὸς 

ἀλλήλους. ἀπέβαλόν ys μὴν “Ῥωμαῖοι μὲν ἐν τῷ ὁ 
πολέμῳ τοὐύτῷ πεντήρεις μετὰ τῶν ἐν ταῖς ναυα- 

γίαις διαφϑαρεισῶν εἰς ἑπτακοσίας, Καρχηδόνιοι δ᾽ 

εἰς πεντακοσίας. ὥστε τοὺς ϑαυμάξοντας τὰς ᾽4ν- 

τιγόνου καὶ Πτολεμαίου καὶ Ζ;᾽ημητρίου ναυμαχίας 

καὶ τοὺς στόλους εἰκότως ἂν περὶ τούτων ἵστορή- 
σαντας ἐχπεπλῆχϑαι τὴν ὑπερβολὴν τῶν πράξεων. 

εἰ δέ τις βουληϑείη συλλογίσασϑαι τὴν διαφορὰν 8 

τῶν πεντηρικῶν πλοίων πρὸς τὰς τριήρεις. αἷς οἵ 

«1 

3075 Πέρσαι πρὸς τοὺς Ἕλληνας καὶ πάλιν ᾿4ϑηναῖοι 

καὶ “ακεδαιμόνιοι πρὸς ἀλλήλους ἐναυμάχουν, οὐδ᾽ 
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ἂν χαϑόλου δυνηϑείη τηλικαύτας δυνάμεις εὑρεῦν 

9év ϑαλάττῃ διηγωνισμένας. ἐξ ὧν δῆλον τὸ προ- 
τεϑὲν ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὡς οὐ τύχῃ Ῥωμαῖοι, καϑάπερ 
ἔνιοι δοχοῦσι τῶν “Ελλήνων. οὐδ᾽ αὐτομάτως, ἀλλὰ 

καὶ λίαν εἰκότως ἐν τοιούτοις καὶ τηλικούτοις πραγ- 5 
μασιν ἐνασκήσαντες οὐ μόνον ἐπεβάλοντο τῇ τῶν ΤΆ. 

ὅλων ἡγεμονίᾳ καὶ δυναστεία τολμηρῶς, ἀλλὰ καὶ 
04 καϑίκοντο τῆς προϑέσεως. καὶ τί δήποτ᾽ ἔστι τὸ 

αἴτιον, ἀπορήσαι τις ἄν, ὅτι κεκρατηκότες τῶν ὅλων 

καὶ πολλαπλασίαν ἔχοντες ὑπεροχὴν νῦν ἢ πρόδσϑεν 1 
οὔτ᾽ ἂν πληρῶσαι τοσαύτας ναῦς οὔτ᾽ ἀναπλεῦσαι 

οτηλικούτοις στόλοις δυνηϑεῖεν; οὐ μὴν ἀλλὰ περὶ 

μὲν ταύτης τῆς ἀπορίας σαφῶς ἐξέσται τὰς αἰτίας 

κατανοεῖν. ὅταν ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν τῆς πολι- 

τείας ἔλθωμεν" ὑπὲρ ἧς oU0 quiv ἐν παρέργῳ ϑη- 15 
ϑτέον οὔτε τοῖς ἀκούουσιν ἀργῶς προσεκτέον. τὸ 

μὲν γὰρ ϑέαμα καλόν, σχεδὸν δ᾽ ὡς ἔπος εἰπεῖν 

ἄγνωστον ξως τοῦ νῦν χάριν τῶν περὶ αὐτῆς συγ- 

4 γεγραφότων. oí μὲν γὰρ ἠγνοήκασιν, οἵ δ᾽ ἀσαφῆ 

76. δκαὶ τελέως ἀνωφελῆ πεποίηνται τὴν ἐξήγησιν. πλὴν 20 

ἔν ys τῷ προειρημένῳ πολέμῳ τὰς μὲν τῶν πολι- 
τευμάτων ἀμφοτέρων προαιρέσεις ἐφαμίλλους εὕροι 

τις ἂν γεγενημένας οὐ μόνον ταῖς ἐπιβολαῖς ἀλλὰ 

καὶ ταῖς μεγαλοψυχίαις, μάλιστα δὲ τῇ περὶ τῶν 

ὁ πρωτείων φιλοτιμίᾳ, τούς ys μὴν ἄνδρας οὐ μικρῷ 25 

πολλῷ δὲ γενναιοτέρους ἐν παντὶ Ρωμαίους" ἡγεμόνα 

δὲ xci γνώμῃ καὶ τόλμῃ ϑετέον ἄριστον ᾿Ζμίλκαν 
τῶν τότε γεγονέναι τὸν Βάρκαν ἐπικαλούμενον, πα- 

τέρα δὲ κατὰ φύσιν ᾿ἀννίβου τοῦ μετὰ ταῦτα πο- 
λεμήσαντος Ρωμαίοις. 30 

65 . Mexr&à δὲ τὰς διαλύσεις ταύτας ἴδιόν τι καὶ πα- 
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ραπλήσιον ἀμφοτέροις συνέβη παϑεῖν. ἐξεδέξατο 2 

γὰρ πόλεμος ἐμφύλιος Ρωμαίους μὲν ὃ πρὸς τοὺς 
Φαλίσκους καλουμένους, ὃν ταχέως καὶ συμφερόντως 

ἐπετέλεσαν, ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἐγκρατεῖς γενόμενοι 

5 τῆς πόλεως αὐτῶν, Καρχηδονίους δὲ κατὰ τὸν αὐὖὐ- 8 

τὸν καιρὸν οὐ μικρὸς οὐδ᾽ εὐκαταφρόνητος ὃ πρὸς 

τοὺς ξένους καὶ τοὺς Νομάδας καὶ τοὺς ἅμα τού- 

τοις ἀποστάντας Λίβυας, ἐν ᾧ πολλοὺς καὶ μεγά- 4 

λους ὑπομείναντες φόβους τέλος οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς 

10 χώρας ἐκινδύνευσαν, ἀλλὰ καὶ περὶ σφῶν αὐτῶν 
καὶ τοῦ τῆς πατρίδος ἐδάφους. ἐπὶ δὲ τὸν πόλεμον ὅ 

τοῦτον ἐπιστῆσαι μὲν ἄξιον διὰ πλείους αἰτίας, ἐπὶ 

κεφαλαίου δὲ καὶ διὰ βραχέων αὐτοῦ ποιήσασϑαι 15. 
τὴν ἐξήγησιν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν. τόν τεῦ 

ιὸ γὰρ παρὰ τοῖς πολλοῖς λεγόμενον ἄσπονδον πόλε- 

μον, τίνα φύσιν ἔχει καὶ διάϑεσιν, μάλιστ᾽ ἄν τις 

ἐκ τῶν τότε γεγονότων ἐπιγνοίη, τούς τὲ χρωμέ- 

νους μισϑοφορικαῖς δυνάμεσι τίνα δεῖ προορᾶσϑαι 

καὶ φυλάττεσθαι μακρόϑεν, ἐναργέστατ᾽ ἂν ἐκ τῆς 
20 τότε περιστάσεως συνθεωρήσειεν, πρὸς δὲ τούτοις 

τί διαφέρει καὶ κατὰ πόσον ἤϑη σύμμικτα καὶ βάρ- 
βαρα τῶν ἐν παιδείαις καὶ νόμοις καὶ πολιτικοῖς 

ἔϑεσιν ἐχτεϑραμμένων" τὸ δὲ μέγιστον. τὰς αἰτίας 8 

ἐκ τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς καιροῖς πεπραγμένων κατα- 

77. νοήσειεν, δι’ ὃς Ó κατ᾽ AvvíBav συνέστη “Ρωμαίοις 
καὶ Καρχηδονίοις πόλεμος. ὑπὲρ οὗ διὰ τὸ μὴ μό-9 

vov παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς 

πεπολεμηκόσιν ἔτι νῦν ἀμφισβητεῖσϑαι τὰς αἰτίας, 

χρήσιμόν ἐστι τὴν ἀληϑινωτάτην παραστῆσαι διά- 

30 ληψιν τοῖς φιλομαϑοῦσιν. 

Ὡς γὰρ ϑᾶττον ἐπιτελεσϑεισῶν τῶν προειρημέ- 66 
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vov διαλύσεων ἀποκατέστησε τὰς περὶ τὸν Ἔρυκα 

δυνάμεις εἰς τὸ Λιλύβαιον ὃ Βάρκας. εὐθέως αὐὖ- 

τὸς μὲν ἀπέϑετο τὴν ἀρχήν, ὃ δ᾽ ἐπὶ τῆς πόλεως 
στρατηγὸς Γέσχων ἐγίνετο περὶ τὸ περαιοῦν τοὺς 

στρατιώτας εἰς τὴν iov. προϊδόμενος δὲ τὸ 5 
μέλλον ἐμφρόνως ἐνεβίβαξε κατὰ μέρη διαιρῶν αὖ- 

δτοὺς καὶ διαλείμματα ποιῶν τῆς ἐξαποστολῆς, βου- 
λόμενος ἀναστροφὴν διδόναι τοῖς Καρχηδονίοις εἰς 

τὸ τοὺς καταπλεύσαντας καὶ μισϑοδοτηϑέντας τὰ 

προσοφειλόμενα τῶν ὀψωνίων φϑάνειν ἀπαλλαττο- 10 

μένους ἐκ τῆς Καρχηδόνος εἰς τὴν οἰχείαν πρὶν ἢ 
4Tove ἑξῆς περαιουμένους ἐπικαταλαβεῖν. ὃ μὲν οὖν 

Γέσκων ἐχόμενος ταύτης τῆς ἐννοίας οὕτως ἐχείριυξε 

δτὰ κατὰ τὴν ἐξαποστολήν. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τὰ 

μὲν οὐκ εὐπορούμενοι χρημάτων διὰ τὰς προγεγε- 15 

νημένας δαπάνας. τὰ δὲ καὶ πεπεισμένοι παραιτή- 

σεσϑαι τοὺς μισϑοφόρους μέρος τι τῶν προδοφειλο- 

μένων ὀψωνίων, ἐὰν καὶ συναϑροίσωσι καὶ δέξων- 
ται πάντας εἰς τὴν Καρχηδόνα, παρακατεῖχον ἐκεῖ 

τοὺς καταπλέοντας διὰ ταύτην τὴν ἐλπίδα καὶ συν-ΤἾθ. 

esiyov ἐν τῇ πόλει. γινομένων δὲ πλειόνων ἀδικη- 
μάτων καὶ νύκτωρ καὶ μεϑ’ ἡμέραν, τὸ μὲν πρῶτον 
ὑπιδόμενοι τὸν ὄχλον καὶ τὴν συμβαίνουσαν ἀκρα- 

σίαν ἠξίωσαν τοὺς ἡγεμόνας, ἕως ἂν ἑἕτοιμασϑῇ 

μὲν τὰ κατὰ τὰς σιταρχίας αὐτοῖς. προσδέξωνται 95 

ὃὲ τοὺς ἀπολειπομένους. ἀναχωρῆσαι πάντας εἴς 

τινα πόλιν τὴν προσαγορευομένην Σίκκαν, λαβόν- 

τας εἰς τὰ κατεπείγοντα χρυσοῦν ἕκαστον. προϑύ- 

uos δὲ συνυπακουσάντων πρὸς τὴν ἔξοδον καὶ 
78. βουλομένων αὐτοῦ καταλιπεῖν τὰς ἀποσχευάς, καϑ'- 30. 

ἅπερ καὶ τὸν πρῶτον χρόνον ὑπῆρχον, ὡς ϑᾶττον 
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ἐσομένης τῆς ἐπανόδου πρὸς τοὺς ὀψωνιασμούς, 

ἀγωνιῶντες ot Καρχηδόνιοι μή ποτε διὰ χρόνου πα- 8 

ραγεγονότες, καὶ τινὲς μὲν τέκνων ἔνιοι δὲ καὶ 
γυναικῶν ἱμείροντες, oi μὲν οὐκ ἐχπορευϑῶσι τὸ 

5 παράπαν, οἱ δ᾽ ἐχπορευϑέντες αὖϑις ἀνακάμπτωσι 
πρὸς ταῦτα, καὶ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ μηδὲν ἧττον 
ἀδίκημα γίνηται κατὰ τὴν πόλιν, ταῦτα προορώμε- 9 

γον μετὰ πολλῆς ἀπεχϑείας οὐδαμῶς βουλομένους 

τοὺς ἀνθρώπους ἠνάγκασαν τὰς ἀποσχευὰς μεϑ' 
10 αὑτῶν ἀπαγαγεῖν. οἱ δὲ μισϑοφόροι συναναχϑέν- 10 

τες εἰς τὴν Σίκκαν καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου τετευ- 

χότες ἀνέσεως καὶ σχολῆς. ὅπερ ἀφυέστατον ὑπάρ- 
χει ξενικαῖς δυνάμεσι καὶ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν ἀρχη- 

γὸν καὶ μόνον αἴτιον γίνεται στάσεως. διῆγον 
is ἀδεῶς. ἅμα δὲ ῥαϑυμοῦντες, τινὲς μὲν αὐτῶν ἐξε- τι 

λογίξοντο τὰ προσοφειλόμενα σφίσι τῶν ὀψωνίων 

ἐπὶ τὸ πλεῖον καὶ συγκεφαλαιούμενοι πολλαπλάσια 
τῶν καϑηκόντων ταῦτ᾽ ἔφασαν δεῖν ἀπαιτεῖν τοὺς 

Καρχηδονίους᾽ πάντες δ᾽ ἀναμιμνησκόμενοι τῶν 13 
20 ἐπαγγελιῶν, ὧν of στρατηγοὶ κατὰ τοὺς ἐπισφαλεῖς 

τῶν καιρῶν παρακαλοῦντες σφᾶς ἐπεποίηντο, μεγά- 

λας εἶχον ἐλπίδας καὶ μεγάλην προσδοκίαν τῆς ἐσο- 
μένης περὶ αὐτοὺς ἐπανορθώσεως. διόπερ ἅμα τῷ OT 

συλλεχϑῆναι πάντας εἰς τὴν Σίκκαν, καὶ παραγενό- 

85 μενον ἄννωνα τὸν ὑπάρχοντα στρατηγὸν ἐν τῇ 

Διβύῃ τότε τῶν Καρχηδονίων μὴ οἷον τὰς ἐλπίδας 
καὶ τὰς ἐπαγγελίας ἐκπληροῦν, ἀλλὰ τοὐναντίον 

λέγοντα τὸ βάρος τῶν φόρων καὶ τὴν καϑόλου 7. 

στενοχωρίαν τῆς πόλεως ἐγχειρεῖν παραιτεῖσϑαι 

80 μέρος τι τῶν ἐξ ὁμολόγου προδοφειλομένων ὀψω- 

viov, εὐθέως διαφορὰ καὶ στάσις ἐγεννᾶτο καὶ συν- 3 
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δρομαὺὶ συνεχεῖς ἐγίνοντο, ποτὲ μὲν κατὰ γένη, ποτὲ 

8 δ᾽ ὁμοῦ πάντων. ὡς δ᾽ ἂν μήϑ᾽ ὁμοεϑνῶν μήϑ᾽ 
ὁμογλώττων ὑπαρχόντων, ἦν ἀμιξίας καὶ ϑορύβου 

καὶ τῆς λεγομένης τύρβης πλῆρες τὸ στρατόπεδον. 

79. 4 Καρχηδόνιον γὰρ ἀεὶ χρώμενον ποικίλαις καὶ μι- 
σϑοφορικαῖς δυνάμεσιν, πρὸς μὲν τὸ μὴ ταχέως συμ- 

φοονήσαντας ἀπειϑεῖν μηδὲ δυσκαταπλήκτους εἶναι 

τοῖς ἡγουμένοις ὀρθῶς στοχάζονται, ποιοῦντες ἐκ 

πολλῶν γενῶν τὴν δύναμιν, πρὸς δὲ τὸ γενομένης 
ὀργῆς ἢ διαβολῆς ἢ στάσεως διδάξαι καὶ πραῦναι 

καὶ μεταϑεῖναν τοὺς ἠγνοηκότας ὁλοσχερῶς ἀστο- 

e 

IB 9 

6x0U0cw. οὐ γὰρ oiov ἀνθρωπίνῃ χρῆσϑαι κακίᾳ 
συμβαίνει τὰς τοιαύτας δυνάμεις, ὅταν ἅπαξ εἰς 

ὀργὴν καὶ διαβολὴν ἐμπέσωσι πρός τινας, ἀλλ᾽ ἀπο- 
ϑηριοῦσϑαι τὸ τελευταῖον καὶ παραστατικὴν λαμ- 

7 βάνειν διάϑεσιν. ὃ x«i τότε συνέβη γενέσϑαι περὶ 

αὐτούς ἦσαν γὰρ οἱ μὲν Ἴβηρες, οἵ δὲ Κελτοί, 
τινὲς ὃὲ Διγυστῖνοι καὶ Βαλιαρεῖς. οὐκ ὀλίγοι δὲ 

μιξέλληνες, ὧν οἱ πλείους αὐτόμολοι καὶ δοῦλοι" 

βτὸ δὲ μέγιστον μέρος αὐτῶν ἦν Δίβυες. διόπερ 
οὔτ᾽ ἐκκλησιάσαι συναϑροίδσαντα πάντας ὁμοῦ δὺυ- 

^ or 2S2 NIST ? , e / Χ - 
νατὸν ἦν οὔτ ἄλλην οὐδεμίαν εὑρέσϑαι πρὸς τοῦτο 

9 μηχανήν. πῶς γὰρ οἷόν τε: τὸν μὲν γὰρ στρατηγὸν 

εἰδέναι τὰς ἕκάστων διαλέχτουο ἀδύνατον. διὰ 
, 2 δ ’ 2 / Ο /, 

πλειόνων δ΄ ξἑρμηνεῶν ἑκκχλησιάξειν. ἅμα τετράκις 

καὶ πεντάκις περὶ ταὐτοῦ λέγοντα πράγματος. δχε- 

10 δὸν ὡς εἰπεῖν ἔτι τοῦ πρόσϑεν ἀδυνατώτερον. λου- 
^ ὌΝ Ν -" ς / - N E) f. πὸν ἦν διὰ τῶν ἡγεμόνων ποιεῖσθαι τὰς ἀξιώσεις 

καὶ παρακλήσεις" ὕπερ ἐπειρᾶτο τότε συνεχῶς ποιεῖν 

11[Ὁ] ἄννων. ἀκμὴν δὲ καὶ τούτους συνέβαινεν ἃ μὲν 
οὐκ αἰσθάνεσθαι τῶν λεγομένων, ἃ δὲ καὶ συναι- 

t5 0 
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νέσαντας ἐνίοτε τῷ στρατηγῷ τἀναντία πρὸς τοὺς 

πολλοὺς ἀναγγέλλειν, τοὺς μὲν Ov ἄγνοιαν. τοὺς 
ὃὲ διὰ κακίαν: ἐξ ὧν ἦν ἀσαφείας, ἀπιστίας, ἀμι- 
ξίας ἅπαντα πλήρη. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις Qovco 12 

5 καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἐπίτηδες τοὺς μὲν εἰδότας ἴ8. 

στρατηγοὺς τὰς γεγενημένας χρείας κατὰ Σικελίαν 

ἐξ αὐτῶν καὶ πεποιημένους σφίσι τὰς ἐπαγγελίας 
οὐκ ἐξαποστέλλειν ὡς αὐτούς. τὸν δὲ μηδενὶ τού- 
τῶν παρηκολουϑηκχότα τοῦτον ἐχπεπομφέναι. τέλος 13 

10 δ᾽ οὖν ἀπαξιώσαντες μὲν τὸν "Avvove, διαπιστή- 

80.σαντες δὲ τοῖς κατὰ μέρος ἡγεμόσιν, ἐξοργισϑέντες 
δὲ πρὸς τοὺς Καρχηδονίους ὥρμησαν πρὸς τὴν 
πόλιν. καὶ κατεστρατοπέδευσαν ἀπέχοντες ὡς ἂν 

ἑκατὸν καὶ εἴκοσι στάδια τῆς Καρχηδόνος ἐπὶ τῷ 
15 καλουμένῳ Τύνητι, πλείους ὄντες τῶν δισμυρίων. 

Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τότε πρὸ ὀφθαλμῶν ἐλάμβα- 68 
vov τὴν αὑτῶν ἄγνοιαν. ὅτ᾽ ἦν οὐδὲν ὄφελος. με- 
γάλα μὲν γὰρ ἥμαρτον, εἰς ἕνα τόπον ἁϑροίσαντες 

τοσοῦτο πλῆϑος μισϑοφόρων, ἔχοντες οὐδεμίαν 

20 ἐλπίδα πολεμικῆς χρείας ἐν ταῖς πολιτικαῖς δυνά- 

μεσι τούτου δὲ μεῖξον ἔτι, προέμενοι τὰ τέκνα καὶ 8 
τὰς γυναῖχας καὶ σὺν τούτοις τὰς ἀποσκευάς" οἷς 

ἐξῆν ὁμήροις χρησαμένους ἀσφαλέστερον μὲν αὖ- 

τοὺς βουλεύσασϑαι περὶ τῶν ὑποπιπτόντων, εὐπει- 

86 ϑεστέροις δ᾽ ἐκείνοις χρῆσϑαι πρὸς τὸ παρακαλού- 

uevov, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ καταπλαγέντες τὴν στρα- 4 

τοπεδείαν πᾶν ὑπέμενον, σπουδάζοντες ἐξιλάσασϑαι 

τὴν ὀργὴν αὐτῶν, καὶ τάς τε τῶν ἐπιτηδείων ἀγο- ὅ 

ρὰς ἐχπέμποντες δαψιλεῖς ἐπώλουν, καϑὼς ἐκεῖνοι 

80 βούλοιντο καὶ τάττοιεν τὰς τιμάς, τῶν τε τῆς γε- 

ρουσίας ἀεί τινας ἐξαπέστελλον πρέσβεις, ὑπισχνού- 
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μενοι ποιήσειν πᾶν ὅ,τι ποτ᾽ ἂν αὐτοὺς ἀξιώσαιεν 

est κατὰ δύναμιν. ἦν δὲ πολὺ τὸ καϑ' ἑκάστην 
ἡμέραν παρὰ τοῖς μισϑοφόροις ἐπινοούμενον, ἅτε 

δὴ κατατεϑαρρηκότων μὲν καὶ συντεϑεωρηκότων 

πτὴν κατάπληξιν καὶ πτοίαν τῶν Καρχηδονίων, πε- ὃ 

φοονηματισμένων δὲ καὶ πεπεισμένων διὰ τοὺς 
προγεγονότας αὐτοῖς ἐν Σικελίᾳ πρὸς τὰ 'Ῥωμαϊχὰ 

στρατόπεδα κινδύνους μὴ οἷον Καρχηδονίους ἀντο- 

φϑαλμῆσαί ποτ᾽ ἂν πρὸς αὐτοὺς ἐν τοῖς ὅπλοις, ἀλλὰ 
8 μηδὲ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων μηδένα ῥαδίως. διό- τὸ 
περ ἅμα τῷ συγχωρῆσαι τὰ περὶ τῶν ὀψωνίων αὐ- 
τοῖς τοὺς Καρχηδονίους εὐϑέως ἐπέβαινον καὶ τῶν 

οτεϑνεώτων ἵππων ἀπήτουν τὰς ἀξίας. προόδδεξα- 

μένων δὲ καὶ τοῦτο, πάλιν τῆς προδοφειλομένης 19. 
σιτομετρίας ἔκ πλείονος χρόνου τὴν μεγίστην "yt-15 

γονυῖαν ἐν τῷ πολέμῳ τιμὴν ἔφασκον αὑτοὺς δεῖν 

10 χομέίξεσϑαι. καϑόλου δ᾽ (ἀ)εί τι νέον (καὶ) καινὸν 
81. προσεξεύρισκον, εἰς ἀδύνατον ἐκβάλλοντες τὴν διά- 

λυσιν διὰ τὸ πολλοὺς καχέχτας καὶ στασιώδεις ἐν 
ιτ αὐτοῖς ὑπάρχειν. οὐ μὴν ἀλλὰ πᾶν τὸ δυνατὸν 30 

ὑπισχνουμένων τῶν Καρχηδονίων, κατένευσαν ἐπι- 

τρέψειν περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων ἕνὶ τῶν ἐν 

19 Σικελίᾳ γεγονότων στρατηγῶν. πρὸς μὲν οὖν 

"AuíAxav τὸν Βάρκαν, us0' οὗ συγκεκινδυνεύκεσαν 
ἐν τῇ Σικελίᾳ, δυσχερῶς εἶχον, δοκοῦντες οὐχ 35 
ἥκιστα δι’ ἐχεῖνον ὀλιγωρεῖσϑαν τῷ μήτε πρε- 
σβεύειν πρὸς αὐτοὺς τήν τε στρατηγίαν ἑκουσίως 

18 δοκεῖν ἀποτεθϑεῖσϑαι" πρὸς δὲ Γέσκωνα πάνυ δι- 
ἕκειντο φιλανθρώπως, ὃς ἐγεγόνει μὲν ἐν Σικελία 

στρατηγός, ἐπεποίητο δ᾽ αὐτῶν πρόνοιαν τὴν ἐνδε- 30 
χομένην ἔν τε τοῖς ἄλλοις καὶ μάλιστα περὶ τὴν 
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ἀνακομιδήν. διόπερ ἐπέτρεψαν τούτῳ περὶ τῶν 
ἀμφισβητουμένων. ὃς παραγενόμενος κατὰ ϑάλατ- 69 

ταν μετὰ τῶν χρημάτων καὶ προσπλεύσας πρὸς 
τὸν Τύνητα, τὸ μὲν πρῶτον λαμβάνων τοὺς ἡἣγε- 
μόνας, μετὰ δὲ ταῦτα συναϑροίζων κατὰ γένη τοὺς 
πολλούς, ἃ μὲν ἐπετίμα περὶ τῶν γεγονότων, ἃ δὲ 2 

διδάσκειν ἐπειρᾶτο περὶ τῶν παρόντων" τὸ δὲ πλεῖον 
παρεχάλει πρὸς τὸ μέλλον, ἀξιῶν αὐτοὺς εὔνους 

ὑπάρχειν τοῖς ἐξ ἀρχῆς μισϑοδόταις. τέλος δ᾽ ὥρ- 8 
ηόε πρὸς τὸ διαλύειν τὰ προσοφειλόμενα τῶν 

ὀψωνίων. κατὰ γένη ποιούμενος τὴν μισϑοδοσίαν. 

ἦν δέ τις. Καμπανὸς ηὐτομοληκὼς παρὰ τῶν 'Po-4 
μαίων δοῦλος, ἔχων σωματικὴν δύναμιν καὶ τόλμαν 

ἐν τοῖς πολεμικοῖς παράβολον, ὄνομα Σπένδιος. 

τὸ οὗτος εὐλαβούμενος μὴ παραγενόμενος αὐτὸν δῦ 

δεσπότης κομίσηται, καὶ κατὰ τοὺς Ρωμαίων νόμους 

αἰκισϑεὶς διαφϑαρῇ. πᾶν ἐτόλμα καὶ λέγειν καὶ 

πράττειν, σπουδάζων διακόψαι τὰς διαλύσεις τὰς 

πρὸς Καρχηδονίους. ἅμα δὲ τούτῳ καὶ “ίβυς τις 6 
99 Μάϑως, ὃς ἦν μὲν ἐλεύϑερος καὶ τῶν συνεστρατευ- 

μένων, πλεῖστα δὲ κεκινηκὼς κατὰ τὰς προειρημένας 

ταραχάς. ἀγωνιῶν οὖν μὴ τίσῃ καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν 
λοιπῶν δίκην, ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐγένετο γνώμης voícS80. 
περὶ τὸν Σπένδιον. xoi λαμβάνων τοὺς Ava 

25 ὑπεδείκνυε διότι μετὰ τὸν ὀψωνιασμὸν χωρισϑέντων 

δ2ιτῶν ἄλλων γενῶν εἰς τὰς πατρίδας ἀπερείσονται 

καὶ τὴν ὑπὲρ ἐχείνων ὀργὴν εἰς αὐτοὺς οἵ Καρχη- 

σι 

1 e 

δόνιοι καὶ βουλήσονται διὰ τῆς εἰς σφᾶς τιμωρίας 

ἅπαντας καταπλήξασϑαι τοὺς ἐν τῇ “ιβύῃ. ταχὺ 8 

80 03 προσανασεισϑέντες οἱ πολλοὶ roig τοιούτοις λό- 

γοις καὶ λαμβανόμενον βραχείας ἀφορμῆς ἐκ τοῦ 
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vov Γέσκωνα τὰ μὲν ὀψώνια διαλύειν τὰς δὲ τιμὰς 
τοῦ vs σίτου καὶ τῶν ἵππων ὑπερτίϑεσϑαι. συν- 

9 ἔτρεχον εὐϑέως εἰς ἐκκλησίαν. καὶ τοῦ μὲν Σπεν- 

δίου καὶ τοῦ Μάϑω διαβαλλόντων καὶ κατηγορούν- 

τῶν τοῦ τε Γέσκωνος «oi τῶν Καρχηδονίων ἤκουον 

καὶ προσεῖχον ἐπιμελῶς τὸν νοῦν τοῖς λεγομένοιο. 

10 εἰ δέ τις ἕτερος προπορευϑείη συμβουλεύσων, οὐδ᾽ 

αὐτὸ τοῦτο περιμείναντες ἕως τοῦ γνῶναι πότερον 

ἀντερῶν ἢ συνηγορήσων πάρεστι τοῖς περὶ τὸν 
Σπένδιον, παραχρῆμα βάλλοντες τοῖς λίϑοις ἀπ- 

11 ἔχτεινον. καὶ πολλοὺς δὴ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ κατὰ 
τὰς συνδρομὰς καὶ τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν ἰδιωτῶν 

12 διέφϑειρον. καὶ μόνον τὸ ῥῆμα τοῦτο χοινῇ συν- 

(cG«v τὸ βάλλε διὰ τὸ συνεχῶς αὐτὸ πράττειν. μά- 

λιστα δὲ τοῦτ᾽ ἐποίουν. ὁπότε μεϑυσϑέντες ἀπὸ 
1δϑτῶν ἀρίστων συνδράμοιεν. διόπερ ὅτε τις ἄρξαιτο 

βάλλε λέγειν, οὕτως ἐγίνετο πανταχόϑεν ἅμα καὶ 

ταχέως ὥστε μη(δένα) δύνασϑαι διαφυγεῖν τῶν ὅπαξ 

14 προελθόντων. πλὴν οὐδενὸς ἔτι τολμῶντος συμ- 

19 

15 

βουλεύειν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, κατέστησαν αὑτῶν 20 

10 στρατηγοὺς Μάϑω καὶ Σπένδιον. ὁ δὲ Γέσκων 
ἑώρα μὲν τὴν ὕλην ἀκαταστασίαν καὶ ταραχήν, περὶ 
πλείστου δὲ ποιούμενος τὸ τῇ πατρίδι συμφέρον 
καὶ ϑεωρῶν ὅτι τούτων ἀποϑηριωϑέντων κινδυ- 
νεύουσι προφανῶς οἵ Καρχηδόνιοι τοῖς ὅλοις πράγ- 25 

2 μασι, παρεβάλλετο καὶ προσεκαρτέρει, ποτὲ μὲν τοὺς 

προεστῶτας αὐτῶν εἰς τὰς χεῖρας λαμβάνων, ποτὲ 

308 χατὰ γένη συναϑροίξζων καὶ παρακαλῶν. οὐ 
μὴν ἀλλὰ τῶν Διβύων οὐδέπω κεκομισμένων τὰς 

88. σιταρχίας, οἰομένων δὲ δεῖν ἀποδεδόσϑαι σφίσι so 
καὶ προσιόντων ϑρασέως, βουλόμενος ὁ Γέσκων 
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ἐπιπλῆξαι τὴν προπέτειαν αὐτῶν, άϑω τὸν στρα-ϑ81. 

τηγὸν ἀπαιτεῖν ἐκέλευεν. οἱ δ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον διωρ- 4 

γίσϑησαν ὥστ᾽ οὐδὲ τὸν τυχόντα χρόνον ἀναστρο- 
φὴν δόντες ὥρμησαν τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ τὸ διαρ- 

5 πάξευν τὰ πρόχειρα τῶν χρημάτων, μετὰ δὲ ταῦτα 
συλλαμβάνειν τόν τε Γέσκωνα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 
Καρχηδονίους. oí δὲ περὶ τὸν Μάϑω καὶ τὸν ὅ 
Σπένδιον ὑπολαμβάνοντες τάχιστ᾽ ἂν οὕτως ἐχκαυ- 

Vivo, τὸν πόλεμον, εἰ παράνομόν τι πράξειαν καὶ 

10 παράσπονδον, συνήργουν ταῖς τῶν ὄχλων ἀπονοίαις 
καὶ τὴν μὲν ἀποσκευὴν τῶν Καρχηδονίων ἅμα τοῖς 
χρήμασι διήρπαζον. τὸν δὲ Γέσκωνα καὶ τοὺς σὺν 

αὐτῷ δήσαντες ὑβριστικῶς εἰς φυλακὴν παρεδίδο- 

σαν. καὶ τὸ λοιπὸν ἐπολέμουν ἤδη φανερῶς πρὸς ὁ 

1; τοὺς Καρχηδονίους, συνωμοσίας ἀσεβεῖς καὶ παρὰ 

τὰ κοινὰ τῶν ἀνθρώπων ἔϑη ποιησάμενοι. 
Ὁ μὲν οὖν πρὸς τοὺς ξένους καὶ Διβυκὸς ἐπι- 

κληϑεὶς πόλεμος διὰ ταῦτα καὶ τοιαύτην ἔλαβε τὴν 

ἀρχήν. οἱ δὲ περὶ τὸν Μάϑω συντελεσάμενοι τὰ 8 

40 προειρημένα παραυτίκα μὲν ἐξαπέστελλον πρέσβεις 

ἐπὶ τὰς κατὰ τὴν Λιβύην πόλεις, παρακαλοῦντες 

ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν καὶ δεόμενοι σφίσι βοηϑεῖν καὶ 
συνεπιλαμβάνεσϑαι τῶν πραγμάτων. μετὰ δὲ ταῦτα 9 
πάντων Oy:00v τῶν κατὰ τὴν “ιβύην ἑτοίμως συν- 

25 ὑπακουσάντων αὐτοῖς πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν Καρχη- 
δονίων ἀπόστασιν καὶ τάς τε χορηγίας καὶ τὰς βοη- 

ϑείας προϑύμως ἐξαποστελλόντων,. διελόντες σφᾶς 

πολιορκεῖν ἐνεχείρησαν οὗ μὲν τὴν ᾿Ιτύκην, of δὲ 

τοὺς ἹἹππακρίτας, διὰ τὸ ταύτας τὰς πόλεις μὴ βού- 

30 λεσϑαν μετασχεῖν αὐτοῖς τῆς ἀποστάσεως. Καρχη- {1 

δόνιοι δὲ τοὺς uiv κατ᾽ ἰδίαν βίους ἀεὶ διεξαγα- 
Pornvs. His. I. γί 
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γόντες ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς χώρας γεννημάτων, τὰς δὲ 
κοινὰς παρασκευὰς καὶ χορηγίας ἁϑροίζοντες ἐκ τῶν 

κατὰ τὴν Διβύην προσόδων, ἔτι δὲ πολεμεῖν si9u- 
2 σμένοι ξενικαῖς δυνάμεσι, τότε πάντων ἅμα τούτων 

οὐ μόνον ἐστερημένοι παραλόγως. ἀλλὰ καὶ καϑ' 5 
αὑτῶν ὁρῶντες ἕκαστα τῶν προειρημένων ἐπιστρέ- 

δένφοντα, τελέως ἕν μεγάλῃ δυσϑυμία καὶ δυσελπιστίᾳ 

καϑέστασαν. ἅτε παρὰ τὴν προσδοκίαν αὐτοῖς τῶν 

ὃ πραγμάτων ἀποβεβηκότων. τετρυμένοι γὰρ ἐν τῷ 

περὶ Σικελίας πολέμῳ συνεχῶς ἤλπιξον ἐπιτελεσϑει- 89, 

σῶν τῶν διαλύσεων ἀναπνοῆς τινος τεύξεσϑαι καὶ 

4 καταστάσεως εὐδοκουμένηο. συνέβαινε δ᾽ αὐτοῖς 
τἀναντία" μείζονος γὰρ ἐνίστατο πολέμου καταρχὴ 

ὅ καὶ φοβερωτέρου. πρόσϑεν μὲν γὰρ ὑπὲρ Σικελίας 
ἠμφισβήτουν Ῥωμαίοις. τότε δὲ περὶ σφῶν αὐτῶν 15 
καὶ τῆς πατρίδος ἔμελλον κινδυνεύσειν, πόλεμον 

ὁ ἀναλαμβάνοντες ἐμφύλιον. πρὸς δὲ τούτοις οὐχ 

ὅπλων πλῆϑος, οὐ ναυτικὴ δύναμις, οὐ πλοίων κα- 

τασκευὴ παρ᾽ αὐτοῖς ἦν, ὡς ἂν τοσαύταις ναυμα- 

χίαις περιπεπτωκότων" καὶ μὴν οὐδὲ χορηγιῶν διά- 20 
ϑεσις οὐδὲ φίλων οὐδὲ συμμάχων τῶν βοηϑησόντων 

1 ἔξωϑεν ἐλπὶς οὐδ᾽ ἡτισοῦν ὑπῆρχεν. διὸ καὶ τότε 

σαφῶς ἔγνωσαν ἡλίκην ἔχει. διαφορὰν ξενικὸς καὶ 

διαπόντιος πόλεμος ἐμφυλίου στάσεως καὶ ταραχῆς. 

ϑούχ ἥκιστα δ᾽ αὐτοὶ σφίσι τῶν τοιούτων καὶ τηλι- 25 

12 κούτων κακῶν ἐγεγόνεισαν αἴτιοι. κατὰ γὰρ τὸν 

προγεγονότα πόλεμον εὐλόγους ἀφορμὰς ἔχευν ὑπο- 

λαμβάνοντες πικρῶς ἐπεστάτησαν τῶν κατὰ τὴν 

2 Διβύην ἀνθρώπων, παραιρούμενοι μὲν τῶν ἄλλων. 

πάντων τῶν καρπῶν τοὺς ἡμίσεις, διπλασίους δὲ 80 

ταῖς πόλεσι τοὺς φόρους ἢ πρὶν ἐπιτάττοντες, GUy- 
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γνώμην δὲ τοῖς ἀπόροις ἢ συμπεριφορὰν οὐδ᾽ ἡν- 
τινοῦν ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν πραττομένων διδόντες, ϑαυ- 8 
μάξοντες δὲ καὶ τιμῶντες τῶν ἀεὶ στρατηγῶν οὐ 
τοὺς πράως καὶ φιλανθρώπως τῷ πλήϑει χρωμένους, 

5 ἀλλὰ τοὺς αὐτοῖς μὲν ἑτοιμάξοντας πλείστας χορη- 

γίας καὶ ἐπισκευάς, τοῖς δὲ κατὰ τὴν χώραν πικρό- 

τατὰ χρωμένους, ὧν εἷς ἦν "Avvov. τοιγαροῦν οἵ 4 
μὲν ἄνδρες οὐχ οἷον παρακλήσεως πρὸς τὴν ἀπό- 
στασιν. ἀλλ᾽ ἀγγέλου μόνον ἐδεήϑησαν" αἵ δὲ yv-5 

10 ναῖκες αἴ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον ἀπαγομένους περι- 

ορῶσαι τοὺς σφετέρους ἄνδρας καὶ γονεῖς πρὸς τὰς 

εἰσφοράς, τότε συνομνύουσαι κατὰ πόλεις ἐφ᾽ ᾧ 

δῦ. μηδὲν κρύψειν τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς, ἀφαιρού- 

μεναι τὸν κόσμον εἰσέφερον ἀπροφασίστως εἰς τοὺς 
15 ὀψωνιασμούς. καὶ τοιαύτην παρεσκεύασαν εὐπορίαν ὁ 

τοῖς περὶ τὸν Μάϑω καὶ Σπένδιον ὥστε μὴ μόνον 88. 

διαλῦσαν τὰ προσοφειλόμενα τῶν ὀψωνίων τοῖς μι- 

σϑοφόροις κατὰ τὰς ἐπαγγελίας, ὃς ἐποιήσαντο πρὸς 

τὴν ἀπόστασιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ συνεχὲς εὐπορῆ- 
20 σαν χορηγίας. οὕτως οὐδέποτε δεῖ πρὸς τὸ παρὸν ἴ 

μόνον. ἔτι δὲ μᾶλλον πρὸς τὸ μέλλον ἀποβλέπειν 

ἀεὶ τοὺς ὀρϑῶς βουλευομένους. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ ἕν τοιούτοις κακοῖς ὄντες 18 

οἵ Καρχηδόνιοι, προστησάμενοι τὸν ἄννωνα στρατη- 
25 γὸν διὰ τὸ δοκεῖν τοῦτον καὶ πρότερον αὐτοῖς τὰ 

κατὰ τὴν ᾿ΕἙκατοντάπυλον τῆς Διβύης καταστρέψα- 

σϑαι, συνήϑροιξον μὲν μισϑοφόρους, καϑώπλιξον δὲ 
τοὺς ἐν ταῖς ἡλικίαις τῶν πολιτῶν ἐγύμναξον δὲ 2 

καὶ συνέταττον τοὺς πολιτικοὺς ἱππεῖς" παρεσκεύαζον 

80 08 καὶ τὰ περιλιπῆ τῶν πλοίων, τριήρεις xol πεντη- 
κοντόρους καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἀκατίων. oi δὲ περὶ 8 

ris 
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τὸν M90, παραγενομένων αὐτοῖς εἰς ἑπτὰ μυριάδας 

“ιβύων., ἐπιδιελόντες τούτους ἀσφαλῶς ἐπολιόρ- 

xovv τοὺς ᾿Ιτυκαίους καὶ τοὺς Ἱππακρίτας, βεβαίως 

ὃὲ τὴν ἐν τῷ Τύνητι στρατοπεδείαν κατεῖχον, ἀπο- 

κεκλείκεθσαν δὲ τοὺς Καρχηδονίους ἁπάσης τῆς 5 

4 ἐκτὸς Διβύης. ἡ γὰρ Καρχηδὼν αὐτὴ μὲν ἐν κόλπῳ 
κεῖται, προτείνουσα καὶ χερρονησίζουσα τῇ ϑέδει, τὸ 

μὲν τῇ ϑαλάττῃ τὸ δέ τι καὶ λίμνῃ περιεχομένη 
δικατὰ τὸ πλεῖστον ὃ δὲ συνάπτων ἰσϑμὸς αὐτὴν τῇ 
Aun τὸ πλάτος ὡς εἴκοσι καὶ πέντε σταδίων ἐστιν. 1 
τούτου δ᾽ ἐπὶ μὲν τοῦ πρὸς τὸ πέλαγος νεύοντος 
μέρους οὐ μακρὰν ἡ τῶν ᾿Ιτυκαίων κεῖται πόλις, 

6 ἐπὶ δὲ ϑατέρου παρὰ τὴν λίμνην ὁ Τύνης. ἐφ᾽ ὧν 
ἑχατέρων τότε στρατοπεδεύσαντες οὗ μισϑοφόροι 
καὶ διακλείσαντες ἀπὸ τῆς χώρας τοὺς Καρχηδο- τ 

ἡνίους λοιπὸν ἐπεβούλευον αὐτῇ τῇ πόλει, καὶ ποτὲ 
μὲν ἡμέρας, ποτὲ δὲ καὶ νύκτωρ παραγινόμενοι 

86.z:009 τὸ τεῖχος εἰς φόβους καὶ ϑορύβους ὁλοῦδχε- 

"Aosta ἐνέβαλλον τοὺς ἔνδον. "A4vvov δὲ περὶ μὲν τὰς 
παραδχευὰς ἐνδεχομένως ἐγίνετο" καὶ γὰρ ἦν πρὸς 0 

οτοῦτο τὸ μέρος εὐφυής" ἐξορμήσας δὲ μετὰ τῆς δυ- 

νάμεως ἕτερος ἦν" καὶ γὰρ τοῖς καιροῖς ἀστόχωςϑΆ. 

ἐχρῆτο καὶ τοῖς ὅλοις πράγμασιν ἀπείρως καὶ νω- 

ϑϑρῶς. διὸ καὶ τὸ μὲν πρῶτον sig ᾿Ιτύκην παρα- 

βοηϑήσας τοῖς πολιορχουμένοις καὶ καταπληξάμενος 25 

τοὺς ὑπεναντίους τῷ πλήϑει τῶν ϑηρίων᾽ εἶχεν γὰρ 
οὐκ ἐλάττους ἑκατὸν ἐλεφάντων" καὶ μετὰ ταῦτα 

λαβὼν προτερήματος ἀρχὴν ὁλοσχεροῦς οὕτως ἐχρή- 

σατο χακῶς ὥστε κινδυνεῦσαι προδαπολέσαν καὶ 
ἀτοὺς πολιορχουμένους. κομίσας γὰρ ἐκ τῆς πόλεως 80. 

τοὺς καταπέλτας καὶ τὰ βέλη καὶ συλλήβδην ἁπά- 
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σας τὰς πρὸς τὴν πολιορκίαν παρασχευὰς καὶ στρα- 

τοπεδεύσας πρὸ τῆς πόλεως ἐνεχείρησε προσβάλ- 
λειν πρὸς τὸν τῶν ὑπεναντίων χάραχα. τῶν O5 

ϑηρίων βιασαμένων εἰς τὴν παρεμβολήν, οὐ δυνά- 

5 μενοι τὸ βάρος οὐδὲ τὴν ἔφοδον οἵ πολέμιοι μεῖναι 

πάντες ἐξέπεσον ἐκ τῆς στρατοπεδείας. καὶ πολλοὶ ὁ 

μὲν αὐτῶν ἀπέϑανον τρωϑέντες ὑπὸ τῶν ϑηρίων. 
τὸ δὲ διασῳζόμενον μέρος πρός τινα λόφον ἐρυ- 

uvóv καὶ σύμφυτον ἔμενεν, πιστεῦον ταῖς ἐξ αὐτῶν 
10 τῶν τόπων ἀσφαλείαις. ὃ δ᾽ άννων εἰϑισμένος T 

Νομάσι καὶ Λίβυσι πολεμεῖν, οἵτινες ὅταν ἅπαξ ἐγ- 
κλίνωσι ποιοῦνται τὴν φυγὴν ἐπὶ δύ᾽ ἡμέρας καὶ 
τρεῖς ἐχτοπίζοντες αὑτούς, ὑπολαβὼν καὶ τότε πέ- 

οας ἔχειν τοῦ πολέμου καὶ νενικηκέναι τοῖς ὅλοις, 

1 5 τῶν μὲν στρατιωτῶν ὠλιγώρησε xol καϑόλου τῆς 8 

παρεμβολῆς, αὐτὸς δ᾽ εἰσελθὼν εἰς τὴν πόλιν ἐγί. 
vero περὶ τὴν τοῦ σώματος ϑεραπείαν. o6 δὲ συμ- 9 
πεφευγότες τῶν μισϑοφόρων εἰς τὸν λόφον, σύν- 

τροφοι μὲν γεγονότες τῆς Βάρκα τόλμης, συνήϑεις 
0 δ᾽ ἐκ τῶν κατὰ Σικελίαν ἀγώνων πολλάκις τῆς αὖὐ- 

τῆς ἡμέρας ποτὲ μὲν ὑποχωρεῖν. ποτὲ δὲ πάλιν ἐκ 
μεταβολῆς ἐγχειρεῖν τοῖς πολεμίοις. καὶ τότε συν- 10 

87.ἰδόντες τὸν μὲν στρατηγὸν ἀπηλλαγμένον εἰς τὴν 

πόλιν, τοὺς δὲ πολλοὺς διὰ τὸ προτέρημα ῥαϑυ- 
25 μοῦντας καὶ διαρρέοντας éx τῆς στρατοπεδείας, συ- τι 

στραφέντες ἐπιτέϑενται τῷ χάρακι καὶ πολλοὺς μὲν 
αὐτῶν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἠνάγκασαν φυ- 
γεῖν αἰσχρῶς ὑπὸ τὰ τείχη καὶ τὰς πύλας" ἐκυρί- 12 

ευσαν δὲ τῆς ἀποσχευῆς ἁπάσης καὶ τῆς τῶν πο- 

80 λιορχουμένων παρασκευῆς, ἣν [άννων πρὸς τοῖς ἄλ- 85. 

λοις ἐχκομίδας ἐκ τῆς πόλεως ἐποίησε τοῖς ἐχϑροῖς 
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13 ὑποχείριον. οὐ μόνον δὲ περὶ τοῦτον τὸν καιρὸν 
οὕτως ἀνεστράφη νωϑρῶς., ἀλλὰ καὶ μετ᾽ ὀλίγας 
ἡμέρας περὶ τὴν καλουμένην Γόρξαν ἀντιστρατοπε- 

δευσάντων αὐτῷ τῶν πολεμίων, λαβὼν καιροὺς 

δὶς μὲν ἐκ παρατάξεως εἰς τὸ νικᾶν δὶς δ᾽ ἐξ ἐπι- 
1ιϑέσεως, ἅτε καὶ στρατοπεδευόντων σύνεγγυς αὐτῷ 

τῶν ὑπεναντίων, ἀμφοτέρους δοκεῖ τούτους εἰκῇ 
καὶ παραλόγως προέξσϑαι. Ü 

(D Διόπερ ot Καρχηδόνιον ϑεωροῦντες αὐτὸν xa- 

κῶς χειρίζοντα τὰς πράξεις, ᾿Αμίλκαν τὸν ἐπικαλού- 

9 utvov Βάρχαν αὖϑις προεστήσαντο, καὶ τοῦτον ἐξ- 
ἕπεμπον εἰς τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον στρατηγόν, δόν- 

τες ἑβδομήκοντα μὲν ἐλέφαντας καὶ τοὺς ἐπισυν- 

ηγμένους τῶν μισϑοφόρων καὶ τοὺς ηὐτομοληκότας 

ἀπὸ τῶν πολεμίων. ἅμα δὲ τούτοις πολιτικοὺς ἵπ- 

πεῖς καὶ πεζούς. ὥστε τοὺς σύμπαντας εἰς μυρίους 

8 ὑπάρχειν. ὃς κατὰ τὴν πρώτην εὐϑέως ἔξοδον κα- 

ταπληξάμενος τῷ παραδόξῳ τῆς ἐπιβολῆς ἥττησε 
μὲν τὰς ψυχὰς τῶν ὑπεναντίων, ἔλυσε δὲ τὴν τῆς 

Ἰτύκης πολιορχίαν, ἐφάνη δ᾽ ἄξιος τῶν προγεγονό- 

τῶν ἔργων καὶ τῆς παρὰ τῷ πλήϑει προσδοκίας. 

Ατὸ δὲ πραχϑὲν ἦν ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τὴν χρείαν ταύ- 
τὴν τοιοῦτον. τῶν γεωλόφων τῶν ἐπιξευγνύντων 

τὸν αὐχένα τὸν συνάπτοντα τὴν Καρχηδόνα πρὸς 

τὴν Λιβύην ὄντων δυσβάτων καὶ χειροποιήτους 
ἐχόντων διεκβολὰς ἐπὶ. τὴν χώραν, συνέβαινε τοὺς 

περὶ τὸν Μίάϑω πάντας τοὺς διὰ τῶν προειρημέ- 

νῶν λόφων εὐκαίρως κειμένους τόπους φυλακαῖς δὲ- 

88.5 εὐληφέναι, πρὸς δὲ τούτοις τοῦ προσαγορευομένου 
ΜΜακάρα ποταμοῦ διείργοντος κατά τινας τόπους πα- 

ραπλησίως τὴν ἐπὶ τὴν χώραν τοῖς éx τῆς πόλεως 

15 

25 

80 
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ἔξοδον xoi διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ῥεύματος ἀβάτου 
N Χ “ e , - ? P74 3,109 

κατὰ τὸ πλεῖστον ὑπάρχοντος. μιᾶς δ΄ οὔσης ἐπ 

αὐτῷ γεφύρας, καὶ ταύτην τηρεῖν τὴν δίοδον ἀσφα- 

λῶς, πόλιν ἐπ’ αὐτῆς ὠκοδομηκότας. ἐξ ὧν συν-θ 
/ M , ^ e / M 

s ἔβαινε τοὺς Καρχηδονίους μὴ oiov στρατοπέδῳ τῆς 

χώρας ἐπιβαίνειν, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς κατ᾽ ἰδίαν 8έ- 

λοντας διαπεσεῖν ῥαδίως ἂν δύνασϑαι λαϑεῖν τοὺς 

ὑπεναντίους. εἰς ἃ βλέπων ᾿Αμίλκας καὶ παντὸς 86. 

πράγματος καὶ καιροῦ πεῖραν λαμβάνων διὰ τὸ δυσ- 
^ Ἁ ^ 2t ; ^ 

10 χρηστεῖν περὶ τὴν ἔξοδον διενοήϑη τι τοιοῦτον. 

τοῦ προειρημένου ποταμοῦ κατὰ τὴν εἰς ϑάλατταν 8 

ἐχβολὴν συνθεωρήσας κατά τινας ἀνέμων στάσεις 

ἀποϑινούμενον τὸ στόμα καὶ τεναγώδη γινομένην 

τὴν παρ᾽ αὐτὸ τὸ στόμα πάροδον, ποιήσας εὖ- 

15 τρεπῇ τῷ στρατοπέδῳ τὰ πρὸς τὴν ἔξοδον καὶ κρύ- 
2 c - M 3 M 2 / b , 

πτῶν év αὐτῷ τὴν ἐπιβολὴν ἑτήρει τὸ zQoctQnus- 

vov σύμπτωμα. παραπεσόντος δὲ τοῦ καιροῦ, vv-9 
αὐτὸς ἐξορμήσας ἔλαϑε πάντας ἅμα τῷ φωτὶ τὸν 
προειρημένον τόπον διαβιβάσας τὴν δύναμιν. πα-10 

80 ραδόξου δὲ τοῦ πράγματος φανέντος καὶ τοῖς ἐν τῇ 

πόλει καὶ τοῖς ὑπεναντίοις, ὁ μὲν ᾿Δμίλκας προῆγεν 

διὰ τοῦ πεδίου. ποιούμενος τὴν πορείαν ἐπὶ τοὺς , u 2j 9 
τὴν γέφυραν φυλάττοντας. οἱ δὲ περὶ τὸν Σπέν- 10 

διον συνέντες τὸ γεγονὸς ἀπήντων εἰς τὸ πεδίον 

25 χαὶ παρεβοήϑουν ἀλλήλοις, οἵ μὲν ἐκ τῆς περὶ τὴν 

γέφυραν πόλεως ὄντες οὐκ ἐλάττους μυρίων, οἱ δ᾽ 

ἀπὸ τῆς ᾿Ιτύχης ὑπὲρ τοὺς μυρίους καὶ πεντακιδχι- 
λίους. ἐπεὶ δ᾽ εἰς σύνοπτον ἧκον ἀλλήλοις, νομί- 3 

2 / M , ? / 

σαντες ἕν μέσῳ τοὺς Καρχηδονίους ἀπειληφέναι, 

80 σπουδῇ παρηγγύων ἅμα παρακαλοῦντες σφᾶς αὐτοὺς 

καὶ συνῆπτον τοῖς πολεμίοις. ὃ δ᾽ ᾿Δμίλκας ἦγε 8 
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μὲν τὴν πορείαν πρώτους ἔχων τοὺς ἐλέφαντας, ἐπὶ 

δὲ τούτοις τοὺς ἱππεῖς καὶ τοὺς εὐζώνους. τελευ- 

ἁταῖα δὲ τὰ βαρέα τῶν ὅπλων. κατιδὼν δὲ προχει- 
89. ρότερον ἐπιφερομένους τοὺς ὑπεναντίους. ἀναστρέ- 
ὅφειν παρήγγειλε πᾶσι τοῖς ἕαυτοῦ. καὶ τοὺς μὲν 5 

ἀπὸ τῆς πρωτοπορείας ἀναδστρέψαντας σπουδῇ ποι- 

εἴσϑαι τὴν ἀποχώρησιν éx£Asvos: τοὺς δ᾽ ἐπὶ τῆς 

οὐραγίας ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχοντας ἐξ ἐπιστροφῆς περι- 

σπῶν ἐξέταττε πρὸς τὴν τῶν πολεμίων ἐπιφάνειαν. 
θοὗ δὲ Δ4ίβυες καὶ μισϑοφόροιν νομίσαντες αὐτοὺς τὸ 
καταπεπληγμένους φυγεῖν, λύσαντες τὴν τάξιν ἐπ- 

ἕχειντο καὶ συνῆπτον εἰς τὰς χεῖρας ἐρρωμένως. 

τᾶἅμα δὲ τῷ τοὺς ἱππεῖς συνεγγίδαντας τοῖς παρατε- 

ταγμένοις ἐκ μεταβολῆς ὑποστῆναι, τὴν δὲ λοιπὴν 

δύναμιν ἐπάγειν, ἐχπλαγεῖς γινόμενοι διὰ τὸ παρά-ϑ87. 
δοξον oí “ίβυες ἐγκλίναντες εὐθέως ἔφευγον, ὡς 

8 ἂν εἰκῇ καὶ σποράδην ἐπικείμενοι. λοιπὸν οἵ μὲν 

τοῖς κατόπιν ἐπιφερομένοις περιπίπτοντες ἐσφάλ- 

λοντο καὶ διέφϑειρον αὑτούς τε καὶ τοὺς οἰχείους" 

oí δὲ πλείους συνεπατήϑησαν, ἐκ χειρὸς τῶν ἔπ- 30 

9 πέων ἐπικειμένων αὐτοῖς καὶ τῶν ϑηρίων. ἀπώ- 

Aovro μὲν οὖν εἰς ἑξακισχιλίους τῶν Διβύων καὶ 
τῶν ξένων, ἑάλωσαν δὲ περὶ δισχιλίους" οἱ δὲ λοι- 

ποὶ διέφυγον, οἵ μὲν εἰς τὴν πρὸς τῇ γεφύρα πό- 
10 Aw, οἵ δ᾽ ἐπὶ τὴν πρὸς ᾿Ιτύχῃ παρεμβολήν. ᾿Δ4μίλκας 20 

δὲ ποιήσας τὸ προτέρημα τὸν προειρημένον τρόπον, 

εἴπετο κατὰ πόδας τοῖς πολεμίοις καὶ τὴν μὲν ἐπὶ 

τῆς γεφύρας πόλιν ἐξ ἐφόδου κατέσχεν, προεμένων 

καὶ φευγόντων εἰς τὸν Τύνητα τῶν ἐν αὐτῇ πολε- 
uícv, τὴν δὲ λοιπὴν χώραν ἐπιπορευόμενος τὰς μὲν 80 

11 προσήγετο, πλείστας δὲ κατὰ κράτος ἐξήρει. τοῖς 
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δὲ Καρχηδονίοις βραχύ τι ϑάρσους ἐνειργάσατο καὶ 

τόλμης. ἐπὶ ποσὸν αὐτοὺς ἀπαλλάξας τῆς προγεγενη- 

μένης δυσελπιστίας. 

Ὁ δὲ Μάϑως αὐτὸς μὲν ἐπὶ τῆς τῶν Ἵππακρι- 

5 τῶν πολιορκίας ἐπέμενεν. τοῖς δὲ περὶ τὸν Αὐτάρι- 

τον τὸν τῶν Γαλατῶν ἡγεμόνα καὶ Σπένδιον ἔχε- 

σϑαι τῶν ὑπεναντίων συνεβούλευε, τὰ μὲν πεδία 3 

φεύγοντας διὰ τὸ πλῆϑος τῶν παρὰ τοῖς ὑπεναν- 

τίοις ἱππέων xci ϑηρίων. ταῖς δ᾽ ὑπωρείαις ἀντι- 

90.παράγοντας καὶ συνεπιτιϑεμένους κατὰ τὰς ὑποπι- 

πτούσας ἀεὶ δυσχερείας. ἅμα δὲ ταῖς ἐπινοίαις 8 

ταύταις καὶ πρὸς τοὺς Νομάδας καὶ τοὺς “ίβυας 

ἐξέπεμπε. δεόμενος βοηϑεῖν σφίσι καὶ μὴ κατα- 

προΐεσϑαι τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας καιρούς. ὃ δὲ 4 
Σπένδιος προσλαβὼν ἐκ τοῦ Τύνητος ἀφ᾽ ἑκάστου 

τῶν γενῶν τοὺς πάντας εἰς ἑξακισχιλίους προῆγε, 
ταῖς ὑπωρείαις ἀντιπαράγων τοῖς Καρχηδονίοις, 

ἔχων ἅμα τοῖς προειρημένοις καὶ τοὺς μετ᾿ Αὐτα- 

ρίτου Γαλάτας. ὄντας εἰς δισχιλίους. τὸ γὰρ λοιπὸν 5 

50 μέρος αὐτῶν τοῦ xov ἀρχὰς συστήματος ηὐτομο- 

λήκει πρὸς τοὺς Ρωμαίους ἐν ταῖς περὶ τὸν Ἔρυκα 

στρατοπεδείαις. τοῦ δ᾽ "AuíAxov παρεμβεβληκότος G 

ἔν τινι πεδίῳ πανταχόϑεν ὄρεσι περιεχομένῳ, συν- 88. 

ἔβη τὰς παρὰ τῶν Νομάδων καὶ Ζιβύων βοηϑείας 

25 εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον συνάψαι τοῖς περὶ τὸν Σπέν- 

διον. γενομένης δὲ τοῖς Καρχηδονίοις τῆς μὲν τῶν τ 
“ιβύων ἐπιστρατοπεδείας αἰφνιδίου καὶ κατὰ πρόσ- 

πον, τῆς δὲ τῶν Νομάδων ἀπ᾽ οὐρᾶς, τῆς δὲ περὶ 

τὸν Σπένδιον ἔκ πλαγίου, μεγάλην αὐτοῖς ἀπορίαν 

80 συνέβη περιστῆναι καὶ δυσέκφευκτον. κατὰ δὲ τὸν 18 

καιρὸν τοῦτον Ναραύας, ὃς ἦν μὲν Νομὰς τῶν ἐν- 

μι σι 
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δοξοτάτων εἷς, (ἣν) δὲ καὶ πλήρης δρμῆς πολεμικῆς, 
οὗτος ἀεὶ μὲν οἰκείως διέκειτο πρὸς τοὺς Καρχη- 
δονίους πατρικὴν ἔχων σύστασιν, τότε δὲ μᾶλλον 
παρωρμήϑη διὰ τὴν ᾿Δμίλκου τοῦ στρατηγοῦ κατ- 

2 ἀξίωσιν. διὸ καὶ νομίσας ἔχειν εὐφυῆ καιρὸν πρὸς 

ἔντευξιν αὐτῷ καὶ σύστασιν, ἧκεν εἰς τὴν στρατο- 

ὃ πεδείαν ἔχων περὶ αὑτὸν Νομάδας εἰς ἕκατόν. καὶ 

συνεγγίσας τῷ χάρακι τολμηρῶς ἔμενε, κατασείων 

Aci χειρί. τοῦ δ᾽ ᾿Αμίλκου ϑαυμάσαντος τὴν ἐπι- 
βολὴν καὶ προπέμψαντός τινα τῶν ἱππέων, εἰς 

λόγους ἔφη βούλεσϑαι συνελθεῖν τῷ στρατηγῷ. 

5 διαποροῦντος δ᾽ ἀκμὴν καὶ διαπιστοῦντος τοῦ τῶν 

Καρχηδονίων ἡγεμόνος, παραδοὺς ὁ Ναραύας τὸν 

ἵππον καὶ τὰς λόγχας τοῖς us9' αὑτοῦ παρῆν ἄν- 

60z4og εὐθαρσῶς εἰς τὴν παρεμβολήν. οἵ δὲ τὰ μὲν 
91.ἐϑαύμαξον, τὰ δὲ κατεπλήττοντο τὴν τόλμαν" ὅμως 

7103 προσεδέξαντο καὶ συνῆλθον εἰς τὰς χεῖρας. ὃ 
δὲ παραγενόμενος εἰς λόγους ἔφη πᾶσι μὲν Καρ- 

χηδονίοις εὐνοεῖν, μάλιστα δ᾽ ἐπιϑυμεῖν Βάρκα γε- 

νέσϑαι φίλος" διὸ καὶ νῦν παρεῖναι συσταϑησόμε- 
vog αὐτῷ καὶ κοινωνήσων ἀδόλως παντὸς ἔργου 

8 καὶ πάσης ἐπιβολῆς. ᾿Αμίλκας δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσας 

οὕτως ἥσϑη μεγάλως ἐπί τε τῷ κατὰ τὴν παρου- 

σίαν ϑάρσει καὶ τῇ κατὰ τὴν ἔντευξιν ἁπλότητι τοῦ 
νεανίσκου. ὡς οὐ μόνον εὐδόκησε χοινωνὸν αὐτὸν 

προσλαβέσϑαι τῶν πράξεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ϑυγα- 
τέρα δώσειν ἐπηγγείλατο us9' ὅρκου, διαφυλάξαν- 

τος αὐτοῦ τὴν πρὸς Καρχηδονίους πίστιν. γενομέ- 
vov δὲ τῶν ὁμολογιῶν, Ó uiv Ναραύας ἧκε τοὺς 
ὑφ᾽ αὑτὸν τεταγμένους ἔχων Νομάδας, ὄντας εἰς 

10 δισχιλίους, ὃ δ᾽ ᾿Ζμίλκας προσγενομένης αὐτῷ τῆς 

e 

10 

15 

80. 
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χειρὸς ταύτης παρετάξατο τοῖς πολεμίοις. οἵ δὲ 89. 

περὶ τὸν Σπένδιον συνάψαντες ἐπὶ ταὐτὸ τοῖς 4{- 

βυσι καὶ καταβάντες εἰς τὸ πεδίον συνέβαλλον τοῖς 

Καρχηδονίοις. γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς ἐνίκων 11 

5 οἵ περὶ τὸν ᾿Δμίλκαν, καλῶς μὲν τῶν ϑηρίων &yo- 

νισαμένων, ἐπιφανεστάτην δὲ τοῦ Ναραύα παρα- 
Gyou£vov χρείαν. ὃ μὲν οὖν Αὐτάριτος καὶ Σπέν- 15 

διος διέφυγον, τῶν δὲ λοιπῶν ἔπεσον μὲν εἰς μυ- 
Qí(ovo, ἑάλωσαν δ᾽ εἰς τετρακισχιλίους. ἐπιτελε- 13 

i0 σϑέντος δὲ τοῦ κατορϑώματος. ᾿Αμίλκας τοῖς μὲν 
βουλομένοις τῶν αἰχμαλώτων μεϑ’ ἕξαυτοῦ συστρα- 
τεύειν ἐξουσίαν ἔδωκε καὶ καϑώπλιξε τοῖο ἀπὸ τῶν 

πολεμίων δκύλοις, τοὺς δὲ μὴ βουλομένους ἀϑροί- 14 
σας παρεχάλει φάσκων, ξως μὲν τοῦ νῦν συγγνώ- 

ιό μὴν αὐτοῖς ἔχειν τῶν ἡμαρτημένων" διὸ καὶ συγ- 

χωρεῖν τρέπεσϑαι κατὰ τὰς ἰδίας δομὰς οὗ ποτ᾽ 
ἂν ἕκαστος αὐτῶν προαιρῆται. μετὰ δὲ ταῦτα δι- τῦ 
ηπειλήδατο μηϑένα φέρειν ὅπλον πολέμιον κατ᾽ 

αὐτῶν, ὡς, ἐὰν ἁλῷ τις, ἀπαραιτήτου τευξόμενον 
20 τιμωρίας. 

Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς οἵ τὴν Σαρδόνα 19 

[τὴν νῆσον] παραφυλάττοντες τῶν μισϑοφόρων. ξζηλώ- 

92. σαντες τοὺς περὶ τὸν Μάϑω καὶ Σπένδιον, ἐπιτί- 

ϑενται τοῖς ἕν τῇ νήσῳ Καρχηδονίοις. καὶ vov? 

80 μὲν τότε παρ᾽ αὐτοῖς ὄντα βοήϑαρχον Βώσταρον 

συγκλείσαντες εἰς τὴν ἀκρόπολιν μετὰ τῶν ἑαυτοῦ 
πολιτῶν ἀπέκτειναν. αὖϑις δὲ τῶν Καρχηδονίων 8 

στρατηγὸν ἐξαποστειλάντων μετὰ δυνάμεως άννωνα, 

κἄπειτα καὶ τούτων τῶν δυνάμεων ἐγκαταλιπουσῶν 
80. τὸν ἄννωνα καὶ μεταϑεμένων πρὸς σφᾶς, γενό- 4 

ἱξνον ζωγρίᾳ κύριοι τοῦ προειρημένου, παραυτίκα 
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τοῦτον μὲν ἀνεσταύρωσαν. μετὰ δὲ ταῦτα παρηλ- 
λαγμένας ἐπινοοῦντες τιμωρίας πάντας τοὺς ἐν τῇ 

57560 Καρχηδονίους στο ΤΠ Ὁ ἀπέκτειναν" καὶ 

τὸ λοιπὸν ἤδη ποιησάμενοι τὰς πόλεις ὑφ᾽ ξαυτοὺς 
εἶχον ἐγκρατῶς τὴν νῆσον, ἕως οὗ στασιάσαντες 
πρὸς τοὺς Σαρδονίους ἐξέπεσον dm ἐχείνων εἰς 

τὴν ᾿Ιταλίαν. 

6  'H μὲν οὖν Σαρδὼ τοῦτον τὸν τρόπον ἀπηλ-90. 
λοτριώϑη Καρχηδονίων, νῆσος καὶ τῷ μεγέϑει καὶ 

τῇ πολυανθρωπίᾳ καὶ τοῖς γεννήμασι διαφέρουσα. 

τῷ δὲ πολλοὺς καὶ πολὺν ὑπὲρ αὐτῆς πεποιῆσϑαι 
λόγον οὐχ ἀναγκαῖον ἡγούμεϑ᾽ εἶναι ταυτολογεῖν 

8 ὑπὲρ τῶν ὁμολογουμένων. Μάϑως δὲ καὶ Σπέν- 
διος, ἅμα δὲ τούτοις Αὐτάριτος ὁ Γαλάτης ὑπιδό- 

μενοι τὴν "Au(Axovu φιλανθρωπίαν εἰς τοὺς αἰχμα- 

λώτους καὶ φοβηϑέντες μὴ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ 

ψυχαγωγηθέντες ὁρμήσωσι πρὸς τὴν ὑποδεικνυμέ- 

νην ἀσφάλειαν οἵ τε Λίβυες καὶ τὸ τῶν μισϑοφό- 

ρῶν πλῆϑος, ἐβουλεύοντο πῶς ἂν καινοτομήσαντές 

τι τῶν πρὸς ἀσέβειαν εἰς τέλος ἀποϑηριώδειαν τὰ 

9 πλήϑη πρὸς τοὺς Καρχηδονίους. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς 
συναϑροῖσαν τοὺς πολλούς. γενομένου δὲ τούτου 

γραμματοφόρον εἰσήγαγον, ὡς ἀπεσταλμένον ὑπὸ 

10TÀv» ἐκ τῆς Σαρδόνος αἵρετιστῶν. ἡ δ᾽ ἐπιστολὴ 
διεσάφει τόν τε Γέσκωνα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πάν- 
τας, οὺς παρεσπόνδησαν ἐν τῷ Τύνητι, καϑάπερ 

ἐπάνω προεῖπον, φυλάττειν ἐπιμελῶς. ὡς πραττόν- 

93.rov τινῶν ἐκ τοῦ στρατοπέδου τοῖς Καρχηδονίοις 

11 ὑπὲρ τῆς τούτων σωτηρίας. λαβόμενος δὲ τῆς ἀφορ- 
μῆς ταύτης ὁ Σπένδιος πρῶτον μὲν παρεκχάλει μὴ 
πιστεύειν τὴν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ τῶν Καρχη- 

5 

10 
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δονίων γεγενημένην φιλανθρωπίαν zQóg τοὺς αἰχ- 

μαλώτους᾽ οὐ γὰρ σῶσαι προαιρούμενον αὐτὸν 13 

ταῦτα βεβουλεῦσϑαι περὶ τῶν ἁλόντων, ἀλλὰ διὰ 
τῆς ἐκείνων ἀφέσεως ἡμῶν ἐγκρατῆ γενέσθαι σπου- 

5 δάξοντα, πρὸς τὸ μὴ τινὰς ἀλλὰ πάντας ἡμᾶς ἅμα 
τιμωρήδασϑαι πιστεύσαντας αὐτῷ. πρὸς δὲ τούτοις 13 
φυλάττεσϑαι παρηνει μὴ προέμενοι τοὺς περὶ τὸν 

Γέσκωνα καταφρονηθῶσι μὲν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν, με- 

γάλα δὲ βλάψωσι τὰς ἰδίας πράξεις, ἄνδρα τοιοῦ- 
10 T0» καὶ στρατηγὸν ἀγαϑὸν ἐάσαντες διαφυγεῖν. ὃν 

εἰχὸς ἐχϑρὸν αὐτοῖς ἔσεσϑαι φοβερώτατον. ἔτι δὲ 14 

ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ παρῆν ἄλλος γραμματοφόροο, 

ὡς ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ Τύνητος ἀπεσταλμένος. παρα- 

πλήσια τοῖς ἐκ τῆς Σαρδόνος διασαφῶν. ἐφ᾽ ὃν 8091. 
15 Αὐτάριτος ὃ Γαλάτης ἐπιβαλὼν μίαν ἔφη σωτηρίαν 

εἶναι τοῖς ἑαυτῶν πράγμασι τὸ πάσας ἀπογνῶναι 
τὰς ἐν Καρχηδονίοις ἐλπίδας" ξἕως δ᾽ ἂν ἀντέχηταί 3 

τις τῆς ἐκείνων φιλανθρωπίας, οὐ δυνατὸν αὐτοῖς 

ἀληϑινὸν γενέσϑαι τὸν τοιοῦτον σύμμαχον. διόπερ 8 
0 ἠξίου τούτοις πιστεύειν. τούτοις ἀκούειν, τοῖς τοι- 

ούτοις προσέχειν τὸν νοῦν. οἵτινες (ἂν) ἀεί τι τῶν 

ἀπεχϑεστάτων καὶ πικροτάτων εἰδαγγέλλωσι κατὰ 
Καρχηδονίων: τοὺς δ᾽ ἐναντία τούτοις λέγονταρ 

προδότας καὶ πολεμίους ἡγεῖσϑαι παρήνει. ταῦτα 4 
25 δ᾽ εἰπὼν συνεβούλευε τόν τε Γέσκωνα καὶ τοὺς 

μετ᾽ αὐτοῦ συλληφϑέντας καὶ τοὺς ὕστερον γενο- 

μένους αἰχμαλώτους τῶν Καρχηδονίων αἰκισαμέ- 

vovg ἀποκτεῖναι. πραχτικώτατος δ᾽ ἦν οὗτος ἐν ὕ 
ταῖς συμβουλίαις διὰ τὸ πολλοὺς τὴν φωνὴν αὐτοῦ 

30 συνιέναι. πάλαι γὰρ στρατευόμενος ἤδει διαλέγε- 6 

σϑαι Φοινικιστί, ταύτῃ δέ πῶς oí πλεῖστοι συν- 
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ἑσαίνοντο τῇ διαλέχτῳ διὰ τὸ μῆκος τῆς προγεγενη- 

94.7 μένης στρατείας. διόπερ ἐπαινέσαντος αὐτὸν Óuo- 

ϑυμαδὸν τοῦ πλήϑους, οὗτος μὲν εὐδοκιμῶν ἀν- 
8 ἐχώρησεν. πολλῶν δὲ προπορευομένων ἀφ᾽ ἑκάστου 
γένους ἅμα καὶ βουλομένων αὐτὴν παραιτεῖσϑαι 

τὴν αἰκίαν διὰ τὰς γεγενημένας ἔκ τοῦ Γέσκωνος 

εἰς αὐτοὺς εὐεργεσίας, οὔτε μὴν τῶν λεγομένων 

οὐϑὲν ἦν συνετόν, ὡς ἂν ἅμα πολλῶν, ἑκάστου 
οδὲ χατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον συμβουλεύοντος" ἐπεὶ 
δὲ χαὶ παρεγυμνώϑη διότι τὴν τιμωρίαν παραι- τὸ 

τοῦνται. καί τις £x τῶν καϑημένων εἶπεν βάλλε. 

10πάντας ἅμα κατέλευσαν τοὺς προπορευϑέντας. καὶ 

τούτους μὲν ὥσπερ ὑπὸ ϑηρίων διεφϑαρμένους 

11 ἐξέφερον οἵ προσήχοντες. τοὺς δὲ περὶ τὸν Γέ- 
σκωνα λαβόντες. ὄντας εἰς ἑπτακοσίους. ἦγον ἐκ τὖ 

τοῦ χάρακος οἱ περὶ τὸν Σπένδιον" καὶ προαγα- 
γόντες βραχὺ πρὸ τῆς στρατοπεδείας πρῶτον μὲν 

19 ἀπέχοπτον τὰς χεῖρας. ποιούμενοι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 
τοῦ Γέσκωνος, (ὃν) βραχεῖ χρόνῳ πρότερον ἐκ πάν- 
τῶν Καρχηδονίων προχρίναντες ἀνέδειξαν μὲν 20 
εὐεργέτην αὑτῶν, ἐπέτρεψαν δὲ περὶ τῶν ἀμφισβη-92. 

18 τουμένων. ἐπειδὴ δὲ τὰς χεῖρας ἀπέκοψαν, ἠκρω- 
τηρίαξον τοὺς ταλαιπώρους" κολοβώσαντες δὲ καὶ 

τὰ σκέλη συντρίψαντες ἔτι ζῶντας ἔρριψαν εἴς 

τινα τάφρον. 25 

81 Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τοῦ δυστυχήματος αὐτοῖς 
ἀναγγελθέντος ποιεῖν μὲν οὐδὲν εἶχον. ἐσχετλία- 

ξον δὲ καὶ περιπαϑεῖς γινόμενοι τῇ συμφορᾷ πρὸς 

μὲν ᾿Δμίλκαν καὶ τὸν ἕτερον τῶν στρατηγῶν "Av- 
νῶνα πρεσβευτὰς ἐξέπεμπον, δεόμενοι βοηϑεῖν καὶ so 

2 τιμωρεῖν τοῖς ἠτυχηκόσι. πρὸς δὲ τοὺς ἠσεβηκότας 

e 
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κήρυχας ἐξαπέστελλον περὶ τῆς τῶν νεχρῶν ἀναι- 

ρέσεως. οἱ δ᾽ οὔτ᾽ ἔδοσαν, προεῖπόν ve τοῖς παρ- 8 
οὔσιν μήτε κήρυκα πέμπειν πρὸς σφᾶς μήτε πρε- 

σβευτήν, ὡς τῆς αὐτῆς κολάσεως ὑπομενούδσης τοὺς 

5 παραγενομένους ἧς νῦν Γέσκων τέτευχε. πρὸς δὲ 4 

τὸ λοιπὸν ἐδογματοποίησαν καὶ παρήνεσαν αὑτοῖο, 

95.0v μὲν ἂν λάβωσιν Καρχηδονίων. τιμωρησαμένους 

ἀποκτείνειν. ὃν δ᾽ ἂν τῶν συμμαχούντων αὐτοῖς. 

ἀποκόψαντας τὰς χεῖρας αὖϑις εἰς Καρχηδόν᾽ ἀπο- 

10 πέμπειν. ὃ δὴ καὶ διετέλεσαν ἐπιμελῶς ποιοῦντες. 

διόπερ εἰς ταῦτα βλέπων οὐκ ἄν τις εἰπεῖν ὀκχνή- ὅ. 

ὅειεν ὡς οὐ μόνον τὰ δώματα τῶν ἀνθρώπων καί 

τινα τῶν ἐν αὐτοῖς γεννωμένων ἑλκῶν καὶ φυμά- 

τῶν ἀποϑηριοῦσϑαι συμβαίνει καὶ τελέως ἀβοήϑητα 
15 γίνεσϑαι, πολὺ δὲ μάλιστα τὰς ψυχάς. ἐπί τε γὰρ 6. 

τῶν ἑλκῶν, ἐὰν μὲν ϑεραπείαν τοῖς τοιούτοις προῦσ- 

ἄγῃ τις, ὑπ᾽ αὐτῆς ἐνίοτε ταύτης ἐρεϑιξόμενα ϑᾶτ- 
τον ποιεῖται τὴν νομήν" ἐὰν δὲ πάλιν ἀφῇ. κατὰ 
τὴν ἐξ αὑτῶν φύσιν φϑείροντα τὸ συνεχὲς οὐχ ἴσχει 

20 παῦλαν, ἕως ἂν ἀφανίσῃ τὸ ὑποκείμενον" ταῖς τεῖ 

ψυχαῖς παραπλησίως τοιαῦται πολλάκις ἐπιφύονται 

μελανίαν καὶ σηπεδόνες ὥστε μηδὲν ἀσεβέστερον 

ἀνθρώπου μηδ᾽ ὠμότερον ἀποτελεῖσϑαι τῶν ξῴων. 

οἷς ἐὰν μὲν συγγνώμην τινὰ προσάγῃς καὶ φιλαν- 8 
25 ϑδρωπίαν. ἐπιβουλὴν καὶ παραλογισμὸν ἡγούμενοι 

τὸ συμβαῖνον ἀπιστότεροι καὶ δυσμενέστεροι γίνον- 
ται πρὸς τοὺς φιλανϑρωποῦντας" ἐὰν δ᾽ ἀντιτι-9 

μωρῆῇ, διαμιλλώμενον τοῖς ϑυμοῖς οὐκ ἔστι τι τῶν 99. 

ἀπειρημένων ἢ δεινῶν ὁποῖον οὐκ ἀναδέχονται, σὺν 

30 καλῷ τιϑέμενοι τὴν τοιαύτην τόλμαν" τέλος δ᾽ ἀπο- 

ϑηριωϑέντες ἐξέστησαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. 
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10τῆς ὃὲ διαϑέσεως ἀρχηγὸν uiv καὶ μεγίστην μερίδα 

νομιστέον ἔϑη μοχϑηρὰ καὶ τροφὴν ἐκ παίδων κα- 

κήν. συνεργὰ δὲ καὶ πλείω, μέγιστα δὲ τῶν συν- 
εργῶν τὰς ἀεὶ τῶν προεστώτων ὕβρεις καὶ πλεο- 

11 νεξίας. ἃ δὴ τότε συνέβαινε καὶ περὶ μὲν τὸ σύ- 

στημα τῶν μισϑοφόρων, ἔτι ὃὲ μᾶλλον περὶ τοὺς 
ἡγεμόνας αὐτῶν ὑπάρχειν. 

890 ᾿Δμίλκας δὲ δυσχρηστούμενος τῇ τῶν πολεμίων 

96. ἀπονοία τὸν μὲν "Avvov« πρὸς ἑαυτὸν ἐκάλει. πε- 

πεισμένος ἁϑροισϑέντων ὁμοῦ τῶν στρατοπέδων 
ῶ ϑᾶττον ἐπιϑήδσειν τέλος volo ὅλοις. τῶν δὲ πολε- 

μίων οὕς ποτε κρατήσειε, τοὺς μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ 
διέφϑειρεν, τοὺς δὲ ξωγρίᾳ πρὸς αὐτὸν εἰσαναχϑέν- 
τας ὑπέβαλλε τοῖς ϑηρίοις, μίαν δρῶν λύσιν ταύ- 

την, εἰ δυνηθείη τοὺς ἐχϑροὺς ἄρδην ἀφανίσαι. 

8 δοχούντων δὲ τῶν Καρχηδονίων ἐπικυδεστέρας ἐλ- 
πίδας ἔχειν ἤδη κατὰ τὸν πόλεμον, γίνεταί τις 

ὁλοσχερὴς καὶ παράδοξος περὶ αὐτοὺς παλίρροια τῶν 
ἁ πραγμάτων. οἵ ve γὰρ στρατηγοὶ συνελθόντες ἐπὶ 

ταὐτὸ διεστασίασαν πρὸς σφᾶς ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε 

μὴ μόνον τοὺς κατὰ τῶν ἐχϑρῶν παραλείπειν και- 

ρούς, ἀλλὰ καὶ κατὰ σφῶν αὐτῶν πολλὰς ἀφορμὰς 

διδόναι τοῖς ὑπεναντίοις διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους φι- 

5 λονικίαν. ἃ δὴ καὶ συνέντες of Καρχηδόνιοι τῷ 

μὲν ἑνὶ τῶν στρατηγῶν ἀπαλλάττεσϑαι προσέταξαν, 

τῷ δ᾽ ἑτέρῳ μένειν, ὃν ἂν αἵ δυνάμεις προχρίνω- 
ὁσιν. ἅμα ὃὲ τούτοις καὶ τὰς παρακομιξομένας ἀγο- 

ρὰς ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς καλουμένων ᾿Εμπορίων, ἐφ᾽ 
αἷς εἶχον τὰς μεγίστας ἐλπίδας περί τε τῆς τροφῆς 
καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων. διαφϑαρῆναι συνέβη 

κατὰ ϑάλατταν ὁλοσχερῶς ὑπὸ χειμῶνος. τὰ δὲ 

5 
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κατὰ τὴν Σαρδόνα, καϑάπερ ἐπάνω προεῖπον, ἐτύγ- 

χανεν ἀπηλλοτριωμένα, μεγάλας αὐτοῖς αἰεί ποτε 

χρείας παρεχομένης τῆς νήσου ταύτης κατὰ τὰς πε- 

οιστάσεις. τὸ δὲ μέγιστον, ἡ τῶν ᾿Ἱππακριτῶν καὶ 8 
5 τῶν ᾿Ιτυκαίων ἀπέστη πόλις, αἵτινες ἐτύγχανον uó-94. 

ναι τῶν κατὰ τὴν “ιβύην οὐ μόνον τὸν ἐνεστῶτα 

πόλεμον ἀναδεδεγμένανι γενναίως, ἀλλὰ καὶ τοὺς 

κατ᾽ ᾿4γαϑοκλέα καιροὺς καὶ τὴν Ῥωμαίων ἔφοδον 
εὐγενῶς ὑπομεμενηκυῖαι καὶ συλλήβδην οὐδέποτε 

10 βεβουλευμέναι Καρχηδονίοις οὐδὲν ὑπεναντίον. τότε 9 
δὲ χωρὶς τῆς ἀλόγου πρὸς τοὺς Aveo ἀποστάσεως 

καὶ διὰ τῆς μεταϑέσεως εὐθέως τούτοις μὲν τὴν 

μεγίστην οἰκειότητα καὶ πίστιν ἐναπεδείξαντο, πρὸς 

δὲ τοὺς Καρχηδονίους ἀπαραίτητον ὀργὴν ἐνεστή- 

ϑή σαντο καὶ μῖσος. τοὺς μὲν γὰρ παραβεβοηϑηκότας 10 
αὐτοῖς παρ᾽ ἐκείνων, ὄντας εἰς πεντακοσίους. καὶ 

τὸν ἡγεμόνα τούτων ἀποχτείναντες ἅπαντας ἔρρι- 

ψαν κατὰ τοῦ τείχους, τὴν δὲ πόλιν ἐνεχείρισαν τοῖς 

“Δίβυσι" τοῖς ye μὴν Καρχηδονίοις οὐδὲ ϑάψαι συν- 

20 ἐχώρησαν τοὺς ἠτυχηκότας αἰτουμένοις. τούτων δὲ 11 

συμβαινόντων οἱ μὲν περὶ τὸν Μάϑω καὶ Σπέν- 

διον ἐπαρϑέντες τοῖς συμβεβηκόσιν πολιορκεῖν ἐν- 

ἐχείρησαν αὐτὴν τὴν Καρχηδόνα. Βάρκας δὲ παρα- 13 
λαβὼν ᾿Αννίβαν τὸν στρατηγόν" τοῦτον γὰρ ἐξαπ- 

25 ἔστειλαν οἵ πολῖται πρὸς τὰς δυνάμεις, ἐπεὶ τὸν "Av- 

vov« τὸ στρατόπεδον ἔκρινε δεῖν ἀπαλλάττεσϑαι 

κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν Καρχηδονίων αὐτοῖς δοϑεῖσαν 

ἐπιτροπὴν περὶ τὰς γενομένας τῶν στρατηγῶν στά- 

σεις πρὸς ἀλλήλους" διόπερ ᾿Δμίλχας ἔχων τοῦτόν 13 
8ὺτε καὶ Ναραύαν ἐπήει τὴν χώραν. διακλείων τὰς 

χορηγίας τοῖς περὶ τὸν Μάϑω καὶ Σπένδιον, μεγί- 
Pornvs. Hisr. I. 8 



114 BELLUM POENORUM AFRICUM. 

στην αὐτῷ παρεχομένου χρείαν περί τε ταῦτα καὶ 
τἄλλα Ναραύα τοῦ Νομάδος. 

11. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς ὑπαίϑρους δυνάμεις ἐν 
88 τούτοις ἦν. oí δὲ Καρχηδόνιοι περικλειόμενοι παν- 

ταχόϑεν ἠναγκάξοντο καταφεύγειν ἐπὶ τὰς (συμμα- 

2 χίδων πόλεων) ἐλπίδας. “Ἰέρων (δ᾽) ἀεὶ μέν ποτε κατὰ 
τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον μεγάλην ἐποιεῖτο σπουδὴν 

8 είς πᾶν τὸ παρακαλούμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, τότε δὲ καὶ 
μᾶλλον ἐφιλοτιμεῖτο, πεπεισμένος συμφέρειν ξαυτῷ 

καὶ πρὸς τὴν ἐν Σιχελίᾳ δυναστείαν καὶ πρὸς τὴν 

“Ρωμαίων φιλίαν τὸ σώξεσϑαι Καρχηδονίους, ἵνα μὴ 

παντάπασιν ἐξῇ τὸ προτεϑὲν ἀκονιτὶ συντελεῖσθαι 

τοῖς ἰσχύουσι, πάνυ φρονίμως καὶ νουνεχῶς λογι-9ῦ. 

4fóusvog. οὐδέποτε γὰρ χρὴ τὰ τοιαῦτα παρορᾶν 

οὐδὲ τηλικαύτην οὐδενὶ συγκατασκευάξειν δυνα- 

98. στείαν, πρὸς ἣν οὐδὲ περὶ τῶν ὁμολογουμένων ἐξ- 
ὅ ἕσται δικαίων ἀμφισβητεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ "Po- 

uoto, τηροῦντες τὰ κατὰ τὰς συνθήχας δίκαια προ- 

6 ϑυμίας οὐδὲν ἀπέλειπον. ἐν ἀρχαῖς μὲν γὰρ ἐγέ- 

νετό τις ἀμφισβήτησις ἐξ ἀμφοῖν διά τινας τοιαύ- 

τας αἰτίας. τῶν Καρχηδονίων τοὺς πλέοντας ἐξ 

᾿Ιταλίας εἰς Διβύην καὶ χορηγοῦντας τοῖς πολεμίοις 

καταγόντων ὡς αὑτούς, καὶ σχεδὸν ἁϑροισϑέντων 
τούτων εἰς τὴν φυλακὴν εἰς τοὺς πεντακοσίους, 

8 ἠγανάκτησαν o6 Ρωμαῖοι. μετὰ δὲ ταῦτα διαπρε- 
σβευσάμενοι καὶ κομισάμενοι διὰ λόγου πάντας ἐπὶ 
τοσοῦτον εὐδόκησαν ὥστε παραχρῆμα τοῖς Καρχηδο- 

νίοις ἀντιδωρήσασϑαι τοὺς ὑπολειπομένους παρ᾽ 

αὐτοῖς αἰχμαλώτους ἐκ τοῦ περὶ Σικελίαν πολέμου. 

9 ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ καιροῦ πρὸς ἕκαστα τῶν παρα- 
καλουμένων ἑτοίμως καὶ φιλανθρώπως ὑπήκουον. 
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διὸ καὶ πρὸς μὲν τοὺς Καρχηδονίους ἐπέτρεψαν τοῖς 10 

ἐμπόροις ἐξαγαγεῖν αἰεὶ τὸ κατεπεῖγον, πρὸς δὲ τοὺς 
πολεμίους ἐκώλυσαν. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν μὲν ἐν τῇ 11 

Σαρδόνι μισϑοφόρων, x«9' ὃν καιρὸν ἀπὸ τῶν Καρ- 
5 χηδονίων ἀπέστησαν, ἐπισπωμένων αὐτοὺς ἐπὶ τὴν 

νῆσον οὐχ ὑπήκουσαν" τῶν δ᾽ ᾿Ιτυκαίων ἐγχειρι- 
ξόντων σφᾶς. οὐ προσεδέξαντο, τηροῦντες τὰ κατὰ 

τὰς συνθήκας δίκαια. 

Καρχηδόνιοι μὲν οὖν τῆς παρὰ τῶν προειρημέ- 13 

(0 vov φίλων τυγχάνοντες ἐπικουρίας ὑπέμενον τὴν 

πολιορκίαν. τοῖς δὲ περὶ τὸν Μάϑω καὶ Σπένδιον 84 
οὐχ ἧττον πολιορχεῖσϑαι συνέβαινεν ἢ πολιορκεῖν. 

εἰς τοιαύτην γὰρ αὐτοὺς οἵ περὶ τὸν ᾿Ζ“μίλκαν &v-2 

δειαν καϑίστασαν τῶν ἐπιτηδείων ὥστ᾽ ἀναγκα- 
15 σϑῆναι τέλος αὐτοὺς διαλῦσαι τὴν πολιορκίαν. μετὰ ὃ 

δέ τινα χρόνον ἁϑροίσαντες τῶν vs μισϑοφόρων 
τοὺς ἀρίστους καὶ iov, τοὺς ἅπαντας εἰς πεν- 

τακισμυρίους, μεϑ’ ὧν ἦν καὶ Ζάρξας ὁ Δίβυς ἔχων 
τοὺς ὑφ᾽ αὑτὸν ταττομένους, ὥρμησαν αὖϑις ἀντι- 

20 παράγειν ἐν τοῖς ὑπαίϑροις καὶ τηρεῖν τοὺς περὶϑ6. 
99.τὸν ᾿Δμίλκαν. τῶν μὲν οὖν πεδινῶν τόπων ἀπεί. 4 

χοντο, καταπεπληγμένοι τὰ ϑηρία καὶ τοὺς περὶ 

τὸν Ναραύαν ἱππεῖς, τοὺς δ᾽ ὀρεινοὺς καὶ στενοὺς 

ἐπειρῶντο προκαταλαμβάνειν. ἐν οἷς καιροῖς συνέβη 5 

25 ταῖς μὲν ἐπιβολαῖς καὶ τόλμαις μηδὲν αὐτοὺς λεί- 
πεῦϑαι τῶν ὑπεναντίων. διὰ δὲ τὴν ἀπειρίαν πολ- 
λάκις ἐλαττοῦσϑαι. τότε γὰρ ἦν. ὡς ἔοικε, συν- 0 

ιδεῖν ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας πηλίκην ἔχει διαφορὰν 

ἐμπειρία μεϑοδικὴ καὶ στρατηγικὴ δύναμις ἀπειρίας 
- 80 καὶ τριβῆς ἀλόγου (καὶ) στρατιωτικῆς. πολλοὺς μὲν 1 

γὰρ αὐτῶν ἐν ταῖς χατὰ μέρος χρείαις ἀποτεμνόμενος 
Q* 
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καὶ συγκλείων ὥσπερ ἀγαϑὸς πεττευτὴς ἀμαχεὶ δὲ- 
ϑέφϑειρε, πολλοὺς δ᾽ ἐν τοῖς δλοσχερέσι κινδύνοις 

τοὺς μὲν εἰς ἐνέδρας ἀνυπονοήτους ἐπαγόμενος 

ἀνήρει, τοῖς δ᾽ ἀνελπίστως καὶ παραδόξως ποτὲ μὲν 
uc9' ἡμέραν ποτὲ δὲ νύκτωρ ἐπιφαινόμενος ἐξ- 
ἕπληττεν" ὧν ὅσους λάβοι ξωγρίᾳ, πάντας παρέβαλλε 

οτοῖς ϑηρίοις. τέλος δ᾽ ἐπιστρατοπεδεύσας αὐτοῖς 

ἀνυπονοήτως ἐν τόποις ἀφυέσι μὲν πρὸς τὴν ἐκεί- 

vov χρείαν εὐφυέσι δὲ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 

e 

εἰς τοῦτ᾽ ἤγαγε περιστάσεως ὥστε μήτε διακινδυ- 1 

νεύειν τολμῶντας μήτ᾽ ἀποδρᾶναι δυναμένους διὰ 

τὸ τάφρῳ καὶ χάρακι περιειλῆφϑαι πανταχόϑεν τέ- 

Aog ὑπὸ τῆς λιμοῦ συναγομένους ἐσθίειν ἀλλήλων 

10 ἀναγκασϑῆναι, τοῦ δαιμονίου τὴν οἰκείαν ἀμοιβὴν 

αὐτοῖς ἐπιφέροντος τῇ πρὸς τοὺς πέλας ἀσεβείᾳ καὶ 15 

11 παρανομίᾳ. πρὸς μὲν γὰρ τὸν κίνδυνον οὐκ ἐτόλ- 
μῶν ἐξιέναι, προδήλου τῆς ἥττης καὶ τῆς τιμωρίας 

τοῖς ἁλισκομένοις ὑπαρχούσης, περὶ δὲ διαλύσεως 

οὐδ᾽ ὑπενόουν ποιεῖσϑαν μνήμην, συνειδότες σφίσι 

19 τὰ πεπραγμένα. προσανέχοντες δ᾽ ἀεὶ ταῖς ἐκ τοῦ 50 

Τύνητος βοηϑείαις διὰ τὰς τῶν ἡγουμένων ἐπαγ- 

γελίας πᾶν ὑπέμενον ποιεῖν κατὰ σφῶν αὐτῶν. 

80 ἐπεὶ δὲ κατεχρήσαντο μὲν ἀδεβῶς τοὺς αἰχμαλώτους, 
τροφῇ ταύτῃ χρώμενοι, κατεχρήσαντο δὲ τὰ δου- 
λικὰ τῶν σωμάτων, ἐβοήϑει δ᾽ ἐκ τοῦ Τύνητος οὐ- 20 

100.9 δείρ,. τότε προδήλου τῆς αἰκίας διὰ τὴν περικάκη- 97. 

σιν ἐκ τῶν πολλῶν τοῖς ἡγεμόσιν ὑπαρχούσης, ἔκχρι- 

vov οἱ περὶ τὸν ΑἌὐτάριτον καὶ Ζάρξαν καὶ Σπέν- 
διον ἐγχειρίξειν ἑαυτοὺς τοῖς πολεμίοις καὶ δια- 

8λαλεῖν περὶ διαλύσεως ᾿Δμίλκα. πέμψαντες οὖν 80 

κήρυκα καὶ λαβόντες συγχώρημα περὶ πρεσβείας 
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ἧκον, ὄντες δέχα, πρὸς τοὺς Καρχηδονίους. πρὸς 4 

οὺς ᾿Δμίλκας ὁμολογίας ἐποιήσατο τοιαύτας" ἐξεῖ- 
ναν Καρχηδονίοις ἐκλέξασϑαι τῶν πολεμίων οὕς 

ἂν αὐτοὶ βούλωνται δέκα" τοὺς δὲ λοιποὺς ἀφιέ- 

5 voL μετὰ χιτῶνος. γενομένων ὃὲ τούτων εὐϑέως ὕ 

᾿Δμίλκας ἔφη τοὺς παρόντας ἐκλέγεσθαι κατὰ τὰς 
ὁμολογίας. τῶν μὲν οὖν περὶ τὸν Αὐτάριτον καὶ 

Σπένδιον καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπιφανεστάτων ἣγε- 

μόνων τοῦτον τὸν τρόπον ἐκυρίευσαν οἱ Καρχηδό- 

19 vio. τῶν δὲ Διβύων, ἐπεὶ τὴν σύλληψιν ἤσϑοντο ὁ 
τῶν ἡγεμόνων. νομισάντων αὑτοὺς παρεσπονδῆσϑαι 

διὰ τὸ τὰς συνθήκας ἀγνοεῖν, xci διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν δομησάντων ἐπὶ τὰ ὅπλα, περιστήσας αὐτοῖς T 

᾿“μίλκας τά τε ϑηρία καὶ τὴν λοιπὴν δύναμιν ἅπαν- 
15 τας διέφϑειρε, πλείους ὄντας τῶν τετρακισμυρίων. 

περὶ τὸν τόπον τὸν [ἰρίονα καλούμενον" ὃν συμ- 
βαίνει διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σχήματος πρὺς τὸ νῦν 

εἰρημένον ὄργανον ταύτης τετευχέναι τῆς προση- 

γορίας. 

:) Πράξας δὲ và προδεδηλωμένα τοῖς μὲν Καρχη- 80 
δονίοις αὖϑις ἐλπίδα παρέστησε μεγάλην πρὸς τὸ 
βέλτιον, καίπερ ἀπεγνωκόσιν ἤδη τὴν σωτηρίαν" 

αὐτὸς δὲ μετὰ Ναραύα καὶ μετ᾽ ᾿άἀννίβου τὴν yo- 
οαν ἐπῇει καὶ τὰς πόλεις. προσχωρούντων δὲ καὶ ὃ 

25 μετατιϑεμένων πρὸς αὐτοὺς τῶν Λιβύων διὰ τὸ 

γεγονὸς εὐτύχημα, ποιησάμενοι τὰς πλείστας πόλεις 

ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἧκον ἐπὶ τὸν Τύνητα καὶ πολιορκεῖν 
ἐνεχείρησαν τοὺς περὶ τὸν Μάϑω. χατὰ μὲν οὖν ὃ 
τὴν ἀπὸ Καρχηδόνος πλευρὼν προδεστρατοπέδευσεν 

101. Φννίβας. κατὰ δὲ τὴν ἀπέναντι ταύτης ᾿Αμίλκας. 
μετὰ δὲ ταῦτα προσαγαγόντες πρὸς τὰ τείχη τοὺς 498. 



118 BELLUM POENORUM AFRICUM. 

περὶ τὸν Σπένδιον αἰχμαλώτους ἐσταύρωσαν ἐπι- 

ὅ φανῶς. οἱ δὲ περὶ τὸν Μάϑω κατανοήσαντες τὸν 
᾿ἀννίβαν δαϑύμως καὶ κατατεϑαρρηκότως ἀναστρε- 
φόμενον, ἐπιϑέμενοι τῷ χάρακι πολλοὺς μὲν τῶν 
Καρχηδονίων ἀπέχτειναν, πάντας δ᾽ ἐξέβαλον ἐκ 

τῆς στρατοπεδείας, ἐκυρίευσαν δὲ καὶ τῆς ἀποσκευῆς 

ἁπάσης, ἔλαβον δὲ καὶ τὸν στρατηγὸν ᾿ἀννίβαν ξω- 

6γρίᾳ. τοῦτον μὲν οὖν παραχρῆμα πρὸς τὸν τοῦ 
Σπενδίου σταυρὸν ἀγαγόντες καὶ τιμωρησάμενοι 

πικρῶς ἐκεῖνον μὲν καϑεῖλον, τοῦτον δ᾽ ἀνέϑεσαν 
ζῶντα καὶ περικατέσφαξαν τριάκοντα τῶν Καρχηδο- 
νίων τοὺς ἐπιφανεστάτους περὶ τὸ τοῦ Σπενδίου 

τσῶμα, τῆς τύχης ὥσπερ ἐπίτηδες ἔκ παραϑέσεως 

ἀμφοτέροις ἐναλλὰξ διδούσης ἀφορμὰς εἰς ὑπερβο- 

βλὴν τῆς κατ᾽ ἀλλήλων τιμωρίας. ὁ δὲ Βάρκας ὀψὲ 
μὲν συνῆκε τὴν ἐπίϑεσιν τῶν ἐκ τῆς πόλεως διὰ 
τὴν ἀπόστασιν τῶν στρατοπέδων" οὐδὲ μὴν συνεὶς 
οὐδ᾽ οὕτως κατετόχει πρὸς τὴν βοήϑειαν διὰ τὰς 

9 μεταξὺ δυσχωρίας. διόπερ ἀναζεύξας ἀπὸ τοῦ Τύ- 

ψνητος καὶ παρελθὼν ἐπὶ τὸν Μακάραν ποταμὸν 
κατεστρατοπέδευσε πρὸς τῷ στόματι τοῦ ποταμοῦ 

καὶ τῇ ϑαλάττῃ. 

81 Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι παραδόξου τῆς περιπετείας 
αὐτοῖς φανείσης δυσθύμως καὶ δυσελπίστως εἶχον 

πάλιν: ἄρτι γὰρ ἀναϑαρροῦντες ταῖς ψυχαῖς παρὰ 

ὁ πόδας ἔπιπτον αὖϑις ταῖς ἐλπίσιν. οὐ μὴν ἀφ- 

ϑίσταντο τοῦ ποιεῖν τὰ πρὸς τὴν σωτηρίαν. διὸ καὶ 

τριάκοντα μὲν τῆς γερουσίας προχειρισάμενοι καὶ 

μετὰ τούτων τὸν πρότερον μὲν ἀπελθόντα στρατη- 
γὸν "Avvova, (τότε δ᾽ ἐπαναγαγόντα), σὺν δὲ τού- 

τοῖς τοὺς ὑπολοίπους τῶν ἐν ταῖς ἡλικίαις καϑ- 

-" 
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οπλίσαντες, οἷον ἐσχάτην τρέχοντες ταύτην, ἐξαπ- 
102. ἔστελλον πρὸς τὸν Βάρχαν, ἐντειλάμενοι πολλὰ τοῖς 4 

τῆς γερουσίας κατὰ πάντα τρόπον διαλῦσαι τοὺς 

στρατηγοὺς ἐκ τῆς προγεγενημένης διαφορᾶς καὶ 

5 συμφρονεῖν σφᾶς ἀναγκάσαι, βλέψαντας εἰς τὰ παρ- 

όντα τῶν πραγμάτων. ὧν πολλοὺς καὶ ποιπίλους ὕ 
διαϑεμένων λόγους, ἐπειδὴ συνήγαγον ὁμόσε τοὺς 

στρατηγούς, ἠναγκάσϑησαν συγχωρεῖν καὶ πείϑε- 99. 

σϑαι τοῖς λεγομένοις (οἷ) περὶ τὸν "Avvove καὶ τὸν 
10 Βάρκαν. καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη συμφρονήσαντες μιᾷ 6 

γνώμῃ. πάντα κατὰ νοῦν ἔπραττον τοῖς Καρχηδο- 

γνίοις, ὥστε τοὺς περὶ τὸν ἥάϑω δυσχρηστουμένους Τ 
ἐν τοῖς κατὰ μέρος κινδύνοις --- πολλοὺς γὰρ ἐποιή- 

σαντο περί τὲ τὴν “έπτιν προσαγορευομένην καί 
15 τινας τῶν ἄλλων πόλεων --- τέλος ἐπὶ τὸ διὰ μάχης 

κρίνειν δρμῆσαι τὰ πράγματα, προϑύμως ἐχόντων 

πρὸς τοῦτο τὸ “έρος καὶ τῶν Καρχηδονίων. διόπερ 8 

ἀμφότεροι τοῦτο προϑέμενοι παρεκάλουν μὲν πάν- 

τας τοὺς συμμάχους πρὸς τὸν κίνδυνον, συνῆγον 

20 02 τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων, ὡς ἂν μέλλοντες 

ἐκκυβεύειν ὑπὲρ τῶν ὅλων. ἐπειδὴ δ᾽ ἑκατέροις ἦν 9 

τὰ πρὸς τὴν ἐπιβολὴν ἕτοιμα, παραταξάμενοι συνέ- 

βαλλον ἀλλήλοις ἐξ ὁμολόγου. γενομένου δὲ τοῦ 10 
νικήματος κατὰ τοὺς Καρχηδονίους, οἱ μὲν πλεῖστοι 

25 τῶν Λιβύων ἐν αὐτῷ τῷ κινδύνῳ διεφϑάρησαν, ot 

δὲ πρός τινα πόλιν συμφυγόντες μετ᾽ οὐ πολὺ παρ- 

ἔδοσαν ἑαυτούς, ὃ δὲ Μάϑως ὑποχείριος ἐγένετο 
τοῖς ἐχϑροῖς ξωγρία. 

Τὰ μὲν οὖν ἄλλα μέρη τῆς Διβύης μετὰ τὴν 88 
30 μάχην εὐθέως ὑπήκουσε τοῖς Καρχηδονίοις ἡ δὲ 2 

τῶν ᾿Ἱππακριτῶν καὶ vOv ᾿Ιτυκαίων πόλις ἔμενον, 
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οὐδεμίαν ἀφορμὴν ἔχουσαι πρὸς διάλυσιν διὰ τὸ 

μὴ καταλείπεσϑαι σφίσι τόπον ἐλέους μηδὲ συγγνώ- 

3 μης κατὰ τὰς πρώτας ἐπιβολάς. οὕτως καὶ κατὰ 

ταύτας τὰς ἁμαρτίας μεγάλην ἔχει διαφορὰν ἡ με- 

τριότης καὶ τὸ μηδὲν ἀνήκεστον ἐπιτηδεύειν ἕκου- 

108. 4 σίως. οὐ μὴν ἀλλὰ παραστρατοπεδεύσαντες ἣ μὲν 

"Avvov ἧ δὲ Βάρκας ταχέως ἠνάγκασαν αὐτοὺς 

ὁμολογίας ποιήσασϑαι xoci διαλύσεις εὐδοκουμένας 

Καρχηδονίοιο. 

ὅ Ὁ μὲν οὖν Διβυκὸς πόλεμος εἰς τοιαύτην ἀγα- 10 

γὼν περίστασιν Καρχηδονίους τοιοῦτον ἔσχε τὸ 

τέλος ὥστε μὴ μόνον κυριεῦσαν πάλιν τῆς Διβύης 

σι 

τοὺς Καρχηδονίους, ἀλλὰ καὶ τοὺς αἰτίους τῆς ἀπο- 

6 στάσεως τιμωρήσασϑαι καταξίως" τὸ γὰρ πέρας, ἀγα- 

γόντες oí νέοι τὸν θρίαμβον διὰ τῆς πόλεως πᾶσαν 100. 

7 αἰχίαν ἐ(να)πεδείξαντο τοῖς περὶ τὸν Μάϑω. τρία 

μὲν οὖν ἔτη καὶ τετταράς που μῆνας ἐπολέμησαν 
oí μισϑοφόροι πρὸς τοὺς Καρχηδονίους πόλεμον. 

ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ἀκοῇ μαϑόντες, πολύ τι τοὺς ἄλλους 
8 ὠμότητι καὶ παρανομίᾳ (δι)ενηνοχότα. Ρωμαῖοι δὲ 30 

κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς Σαρδόνος 

αὐτομολησάντων μισϑοφόρων πρὸς σφᾶς ἐκκληϑὲν- 

τες ἐπεβάλοντο πλεῖν ἐπὶ τὴν προειρημένην νῆσον. 
τῶν δὲ Καρχηδονίων ἀγανακτούντων, ὡς αὐτοῖς 

καϑηκούσης μᾶλλον τῆς τῶν Σαρδῴων δυναστείας, 35 

καὶ παραδσκευαξομένων μεταπορεύεσϑαι τοὺς ἀπο- 

10 στήσαντας αὐτῶν τὴν νῆσον. λαβόμενοι τῆς ἀφορ- 

μῆς ταύτης οὗ Ρωμαῖοι πόλεμον ἐψηφίσαντο πρὸς 

τοὺς Καρχηδονίους. φάσκοντες αὐτοὺς οὐκ ἐπὶ 

Σαρδονίους. ἀλλ᾽ ἐπὶ σφᾶς ποιεῖσϑαν τὴν παρα- 30 

11 σκευήν. οἱ δὲ παραδόξως διαπεφευγότες τὸν προ- 
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εἰρημένον πόλεμον, κατὰ πάντα τρόπον ἀφυῶς δια- 

κείμενοι κατὰ τὸ παρὸν πρὸς τὸ πάλιν ἀναλαμβά- 

νειν τὴν πρὸς Ρωμαίους ἀπέχϑειαν, εἴξαντες τοῖς 13 

καιροῖς οὐ μόνον ἀπέστησαν τῆς Σαρδόνος, ἀλλὰ 

5 καὶ χίλια τάλαντα καὶ διακόσια προσέϑηκαν τοῖς 
Ῥωμαίοις ἐφ’ à μὴ κατὰ τὸ παρὸν ἀναδέξασϑαι 
τὸν πόλεμον. ταῦτα μὲν οὕτως ἐπράχϑη. 



ΠΟΛΥΒΙΟΥ͂ 

ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν AETTEPA. 

104.1 'Ev μὲν τῇ πρὸ ταύτης βύβλῳ διεσαφήσαμεν 
/ e - / M N M 2 , πότε Ρωμαῖοι συστησάμενοι và κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 

τοῖς ἐχτὸς ἐγχειρεῖν ἤρξαντο πράγμασιν, ἐπὶ δὲ τού- 
τοις πῶς εἰς Σικελίαν διέβησαν καὶ δι᾿ ἃς αἰτίας 

τὸν περὶ τῆς προειρημένης νήσου συνεστήσαντο 

πόλεμον πρὺς Καρχηδονίους, μετὰ δὲ ταῦτα πότε 

πρῶτον συνίστασθαι ναυτικὰς ἤρξαντο δυνάμειο, 

σι 

καὶ τὰ συμβάντα κατὰ τὸν πόλεμον ἑκατέροις ἕως 

τοῦ τέλους, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι μὲν ἐξεχώρησαν πά- 

σης Σικελίας, Ῥωμαῖοι δ᾽ ἐπεκράτησαν τῆς ὅλης 10 
νήσου πλὴν τῶν ὑφ᾽ 'Iéoow ταττομένων μερῶν. 101. 

8 ἑξῆς δὲ τούτοις ἐπεβαλόμεϑα λέγειν πῶς στασιά- 

σαντες ob μισϑοφόροι πρὸς τοὺς Καρχηδονίους τὸν 

προσαγορευϑέντα Ζιβυκὸν πόλεμον ἐξέκαυσαν. καὶ 

τὰ συμβάντα κατὰ τοῦτον ἀσεβήματα μέχρι τίνος 15 

προύβη. καὶ τίνα διέξοδον ἔλαβεν τὰ παράλογα τῶν 

ἔργων ξως τοῦ τέλους καὶ τῆς Καρχηδονίων ἐπι- 

«ἁ κρατείας. νυνὶ δὲ τὰ συνεχῆ τούτοις πειρασόμεθα 

δηλοῦν. κεφαλαιωδῶς ἑκάστων ἐπιψαύοντες κατὰ τὴν — 

ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν. 20 

5 Καρχηδόνιοι γὰρ ὡς ϑᾶττον κατεστήσαντο τὰ 
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κατὰ τὴν ΖΔιβύην, εὐθέως ᾿Δμίλκαν ἐξαπέστελλον, 
δυνάμεις συστήσαντες, εἰς τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν 

105. τόπους. ὃ δ᾽ ἀναλαβὼν τὰ στρατόπεδα καὶ τὸν υἱὸν 6 

᾿ἀννίβαν, ὄντα τότε κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐτῶν ἐννέα. 

καὶ διαβὰς κατὰ τὰς Ηραχλέους στήλας ἀνεκτᾶτο 

τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν πράγματα τοῖς Καρχηδονίοις. 

διατρίψας δ᾽ ἐν τοῖς τόποις τούτοις ἔτη σχεδὸν ἐν-Ἰ 

νέα καὶ πολλοὺς μὲν πολέμῳ, πολλοὺς δὲ πειϑοῖ 
ποιήσας ᾿Ιβήρων ὑπηκόους Καρχηδόνι κατέστρεψε 

10 στὸν βίον ἀξίως τῶν προγεγενημένων πράξεων. πρὸς 8 

γὰρ τοὺς ἀνδρωδεστάτους καὶ μεγίστην δύναμιν 

ἔχοντας παραταττόμενος καὶ χρώμενος τολμηρῶς 

e 

καὶ παραβόλως ἑαυτῷ κατὰ τὸν τοῦ κινδύνου και- 
ρὸν ἐρρωμένως τὸν βίον μετήλλαξεν. τὴν δὲ στρα- 9 
τηγίαν οἵ Καρχηδόνιοι παρέδοσαν ᾿“σδρούβα, τῷ 

᾽κείνου κηδεστῇ καὶ τριηράρχῳ. 
Κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους ᾿Ρωμαῖοι τὴν πρώ- 2 

την διάβασιν εἰς τὴν ᾿Ιλλυρίδα καὶ ταῦτα τὰ μέρη 
τῆς Εὐρώπης ἐπεβάλοντο ποιεῖσϑαι μετὰ δυνάμεως. 

30 ἅπερ οὐ παρέργως, ἀλλὰ μετ᾽ ἐπιστάσεως ϑεωρη- 3 

1 e 

τέον τοῖς βουλομένοις ἀληϑινῶς τήν τε πρόϑεσιν 

τὴν ἡμετέραν συνϑεάσασϑαι καὶ τὴν αὔξησιν καὶ 

κατασκευὴν τῆς Ρωμαίων δυναστείας. ἔγνωσαν δὲ 8 

διαβαίνειν διά τινας τοιαύτας αἰτίας. "Aygov ὃ τῶν 4 

Ἰλλυριῶν βασιλεὺς ἣν μὲν υἱὸς Πλευράτου, δύνα- tó οι 

μὲν δὲ πεζὴν καὶ ναυτικὴν μεγίστην ἔσχε τῶν πρὸ 
αὐτοῦ βεβασιλευκότων ἐν ᾿Ιλλυριοῖς. οὗτος ὑπὸ Ζ1η- ὕ 

μητρίου τοῦ Φιλίππου πατρὸς πεισϑεὶς χρήμασιν 

ὑπέσχετο βοηϑήσειν Μεδιωνίοις ὑπ᾽ Αἰτωλῶν πο- 
80 λιορχουμένοις. Αἰτωλοὶ γὰρ οὐδαμῶς δυνάμενοιθ 102. 

πεῖσαι Μεδιωνίους μετέχειν σφίσι τῆς αὐτῆς πολι- 

Emme onini E -«-— eae Áo » 



124 RES ILLYRICAE. 

ἡ τείας, ἐπεβάλοντο κατὰ κράτος ἑλεῖν αὐτούς. ὄτρα- 

τεύσαντες οὖν πανδημεὶ καὶ περιστρατοπεδεύσαν- 
τὲς αὐτῶν τὴν πόλιν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπολιόρκουν, 

8 πᾶσαν βίαν προσφέροντες καὶ μηχανήν. συνάψαν- 

τος δὲ τοῦ χρόνου τῶν ἀρχαιρεσίων, καὶ δέον στρα- 

τηγὸν ἕτερον αἱρεῖσθαι, καὶ τῶν πολιορκουμένων 

106. ἤδη κακῶς διακειμένων καὶ δοκούντων ἀν᾽ ἑκάστην 

ἡμέραν ἐνδώσειν ἑαυτούς, ὁ προὐύπάρχων στρατη- 
9 γὸς προσφέρειν λόγον τοῖς Αἰτωλοῖς φάσκων, ἐπειδὴ 

τὰς χακοπαϑείας καὶ τοὺς κινδύνους αὐτὸς ἀναδέ- 

δεχται τοὺς κατὰ τὴν πολιορκίαν, δίκαιον εἶναι καὶ 
τὴν οἰκονομίαν τῶν λαφύρων, ἐπὰν κρατήσωσι, καὶ 

τὴν ἐπιγραφὴν τῶν ὅπλων ἕξαυτῷ συγχωρεῖσϑαι. 

1τοτινῶν δέ, καὶ μάλιστα τῶν προϊόντων πρὸς τὴν ἀρ- 
χήν, ἀμφισβητούντων πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ παρα- 

καλούντων τὰ πλήϑη μὴ προδιαλαμβάνειν, ἀλλ᾽ 
ἀκέραιον ἐᾶν, ᾧ ποτ᾽ ἂν ἡ τύχη βουληϑῇ περιϑεῖ- 

11 ναι τοῦτον τὸν στέφανον, ἔδοξε τοῖς Αἰτωλοῖς. ὃς 

ἂν ἐπικατασταϑεὶς στρατηγὸς κρατήσῃ τῆς πόλεως, 

κοινὴν ποιεῖν τῷ προὐπάρχοντι καὶ τὴν οἰκονομίαν 

δτῶν λαφύρων καὶ τὴν ἐπιγραφὴν τῶν ὅπλων. δὲε- 
δογμένων δὲ τούτων, καὶ δέον τῇ κατὰ πόδας ἡμέρα 

γενέσϑαι τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν παράληψιν τῆς ἀρ- 
χῆς, καϑάπερ ἔϑος ἐστὶν Αἰτωλοῖς, προσπλέουσιν 

τῆς νυχτὸς ἑκατὸν λέμβοι πρὸς τὴν Μεδιωνίαν κατὰ 

τοὺς ἔγγιστα τόπους τῆς πόλεως, ἐφ᾽ ὧν ἦσαν ᾿Ἰ1λ- 
ἢ λυριοὶ πεντακισχίλιοι. καϑορμισϑέντες δὲ καὶ τῆς 

ἡμέρας ἐπιγενομένης ἐνεργὸν καὶ λαϑραίαν ποιησά- 

μενοι τὴν ἀπόβασιν καὶ χρησάμενοι. τῇ παρ᾽ αὐὖὐ- 
τοῖς εἰθισμένῃ τάξει προῆγον κατὰ σπείρας ἐπὶ τὴν 

8 τῶν Αἰτωλῶν στρατοπεδείαν. οἱ δ᾽ Αἰτωλοὶ συν- 

ὅ 

80 
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évveg τὸ γινόμενον ἐπὶ uiv τῷ παραδόξῳ καὶ τῇ 

τόλμῃ τῶν ᾿Ιλλυριῶν ἦσαν ἐχπλαγεῖς᾽ πεφρονημα- 
τισμένοι δ᾽ ἐκ πολλοῦ χρόνου καὶ καταπιστεύσαν- 
τες ταῖς ἰδίαις δυνάμεσιν κατὰ ποσὸν εὐθαρσῶς si- 

5 yov. (τὸ) μὲν οὖν πολὺ μέρος τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν 4108. 
ἱππέων αὐτοῦ πρὸ τῆς στρατοπεδείας ἐν τοῖς ἐπι- 

πέδοις παρενέβαλλον. μέρει δέ τινι τῆς ἵππου καὶ 

τοῖς εὐζώνοις τοὺς ὑπερδεξίους καὶ πρὸ τοῦ χάρα- 

κος εὐφυῶς κειμένους τόπους προκατελάμβανον. 

10 οἵ δ᾽ ᾿Ιλλυριοὶ τοὺς μὲν ἐλαφροὺς ἐξ ἐφόδου προσ- 5 

107. πεσόντες τῷ τὲ πλήϑει καὶ τῷ βάρει τῆς συντάξεως 

ἐξέωσαν, τοὺς δὲ μετὰ τούτων ἱππεῖς συγκινδυνεύ- 
οντας ἠνάγκασαν ἀποχωρῆσαι πρὸς τὰ βαρέα τῶν 
ὅπλων. λοιπὸν ἐξ ὑπερδεξίου ποιούμενοι τὴν ἔφ- ὁ 

15 000v ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ τεταγμένους ταχέως ἐτρέ- 

ψαντο, συνεπιϑεμένων τοῖς Αἰτωλοῖς ἅμα καὶ τῶν 

Μεδιωνίων ἐκ τῆς πόλεως. καὶ πολλοὺς μὲν «0-7 

τῶν ἀπέχτειναν. ἔτι δὲ πλείους αἰχμαλώτους ἔλα- 

pov: τῶν δ᾽ ὕπλων καὶ τῆς ἀποσκευῆς ἐγένοντο 
20 πάσης ἐγχρατεῖς. οἵ μὲν οὖν Ἰλλυριοὶ πράξαντες 8 

τὸ συνταχϑὲν ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ διακομίσαν- 
τὲς τὴν ἀποσκευὴν xci τὴν ἄλλην ὠφέλειαν ἐπὶ 
τοὺς λέμβους εὐθέως ἀνήγοντο, ποιούμενοι τὸν 

πλοῦν εἰς τὴν οἰκείαν. ot δὲ Μεδιώνιοι τετευχότες 4 
25 ἀνελπίστου σωτηρίας, ἁϑροισϑέντες εἰς τὴν ἐκκλη- 

σίαν ἐβουλεύοντο περί τε τῶν ἄλλων καὶ περὶ τῆς 
τῶν ὕπλων ἐπιγραφῆς. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς κοινὴν 2 

ποιήσειν τὴν ἐπιγραφὴν ἀπό vs τοῦ τὴν ἀρχὴν τῶν 

«ἰτωλῶν ἔχοντος καὶ τῶν εἰς τὸ μέλλον προπορευ- 

30 ομένων χατὰ τὸ τῶν Αἰτωλῶν δόγμα, τῆς τύχης 8 

ὥσπερ ἐπίτηδες χαὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἐπὶ τῶν 
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ἐκείνοις Gvupouvóvrov ἐνδεικνυμένης τὴν αὑτῆς δύ- 
ἀναμιν. ἃ γὰρ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν αὐτοὶ προσεδόκων 
ὅσον ἤδη πείδσεσϑαι,. ταῦτα πράττειν αὐτοῖς ἐκεί- 

νοις παρέδωκεν ἐν πάνυ βραχεῖ χρόνῳ κατὰ τῶν 

ὅ πολεμίων. Αἰτωλοὶ δὲ τῇ παραδόξῳ χρησάμενοι 

συμφορᾷ πάντας ἐδίδαξαν μηδέποτε βουλεύεσϑαι 
περὶ τοῦ μέλλοντος ὡς ἤδη γεγονότος, μηδὲ προ- 
κατελπίζειν βεβαιουμένους ὑπὲρ ὧν ἀκμὴν ἐνδεχό- 
μενόν ἐστιν ἄλλως γενέσϑαι, νέμειν δὲ μερίδα τῷ 

παραδόξῳ πανταχῇ μὲν ἀνθρώπους ὄντας, μάλιστα 10 
δ᾽ ἐν τοῖς πολεμικοῖς. 

6 Ὁ ὃὲ βασιλεὺς άγρων, ἐπεὶ κατέπλευσαν οἵ A£u- 
Bot, διακούσας τῶν ἡγεμόνων τὰ κατὰ τὸν κίνδυ- 

vov καὶ περιχαρὴς γενόμενος ἐπὶ τῷ δοκεῖν Aívo- 104. 

λοὺς τοὺς μέγιστον ἔχοντας τὸ φρόνημα νενικηκχέ- is - 

ναι, πρὸς μέϑας καί τινας τοιαύτας ἄλλας εὐωχίας 

τραπεὶς ἐνέπεσεν εἰς πλευρῖτιν᾽ ἐκ δὲ ταύτης ἕν 

108. τ ὀλίγαις ἡμέραις μετήλλαξε τὸν βίον. τὴν δὲ βασι- 

λείαν ἡ γυνὴ Τεύτα διαδεξαμένη τὸν κατὰ μέρος 

χειρισμὸν τῶν πραγμάτων ἐποιεῖτο διὰ τῆς τῶν φί- 20 

84cov πίστεως. χρωμένη δὲ λογισμοῖς γυναικείοις 
καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ γεγονὸς εὐτύχημα μόνον ἀποβλέ- 

πουσα, τῶν δ᾽ ἐχτὸς οὐδὲν περιδσκεπτομένη πρῶ- 
τον μὲν συνεχώρησε τοῖς κατ᾽ ἰδίαν πλέουσι λῇξε- 

ϑϑαι τοὺς ἐντυγχάνοντας. δεύτερον δ᾽ ἁϑροίδαδα 95. 

στόλον xoi δύναμιν οὐκ ἐλάττω τῆς πρότερον ἐξ- 
ἔπεμψε. πᾶσαν (παραλίαν) ἀποδείξασα πολεμίαν τοῖς 

ὅ ἡγουμένοις. οἵ δ᾽ ἐξαποσταλέντες τὴν μὲν πρώτην 

ἐπιβολὴν ἔσχον ἐπὶ τὴν ᾿Ηλείαν καὶ τὴν Μεσσηνίαν" 

ταύτας γὰρ ἀεὶ τὰς χώρας ᾿Ιλλυριοὶ πορϑοῦντες δι- 
9 ετέλουν. διὰ γὰρ τὸ μῆκος τῆς παραλίας καὶ διὰ τὸ 

Q 
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POLYB. HISTOR. II 4. 5. 191 
e 

μεσογαίους εἶναι τὰς δυναστευούσας ἐν αὐταῖς πό- 

λεις μακραὶ καὶ βραδεῖαν λίαν ἐγίνοντο τοῖς προ- 

εἰρημένοις αἵ παραβοήϑειαι πρὸς τὰς ἀποβάσεις τῶν 

᾿Ιλλυριῶν᾽" ὅϑεν ἀδεῶς ἐπέτρεχον καὶ κατέσυρον ἀεὶ 

ταύτας τὰς χώρας. οὐ μὴν ἀλλὰ τότε γενόμενοι 8 

τῆς ᾿Ηπείρου κατὰ Φοινίκην προσέσχον ἐπισιτισμοῦ 

χάριν. συμμίξαντες δὲ τῶν Γαλατῶν τισιν, oU μι- 4 
σϑοφοροῦντες παρὰ τοῖς ᾿Ηπειρώταις διέτριβον ἐν 
τῇ Φοινίκῃ. τὸ πλῆϑος ὄντες εἰς ὀκτακοσίους, καὶ 

10 χουνολογηϑέντες τούτοις περὶ προδοσίας τῆς πόλεως 

ἐξέβησαν, συγκαταϑεμένων σφίσι τῶν προειρημέ- 
vov, καὶ τῆς πόλεως ἐξ ἐφόδου καὶ τῶν ἐν αὐτῇ 

κύριον κατέστησαν, συνεργησάντων ἕσωϑεν αὐτοῖς 

τῶν Γαλατῶν. οἱ δ᾽ ᾿Ηπειρῶται πυϑόμενοι τὸ γε- ὃ 
15 γονὸς ἐβοήϑουν πανδημεὶ μετὰ σπουδῆς. παραγε- 

νόμενον ὃὲ πρὸς τὴν Φοινίκην καὶ προβαλόμενοι 

τὸν παρὰ τῇ πόλει ῥέοντα ποταμὸν ἐστρατοπέδευ- 

σαν, τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ γεφύρας ἀνασπάσαντες τὰς σα- 

νίδας ἀσφαλείας χάριν. προσαγγελθέντος δ᾽ αὐτοῖς ὁ 

20 ΣἸχερδιλαΐδαν ἔχοντα πεντακισχιλίους ᾿Ιλλυριοὺς πα- 105. 

θαγίνεσϑαν κατὰ γῆν διὰ τῶν παρ᾽ ᾿Αντιγόνειαν 

109. στενῶν, μερίσαντες αὑτῶν τινας ἐξαπέστειλαν πα- 
ραφυλάξοντας τὴν ᾿Δντιγόνειαν" αὐτοὶ δὲ τά τε λοιπὰ 
ῥαϑύμως διῆγον, ἀπολαύοντες τῶν ἐκ τῆς χώρας 

25 ἀνέδην, τῶν τὲ κατὰ τὰς φυλακὰς καὶ προκοιτίας 

ὠλιγώρουν. οἱ δ᾽ ᾿Ιλλυριοὶ συνέντες τὸν μερισμὸν 1 
αὐτῶν καὶ τὴν λοιπὴν ῥαϑυμίαν ἐχπορεύονται νυ- 

χτός᾽ καὶ τῇ γεφύρᾳ σανίδας ἐπιβαλόντες τόν τε 

ποταμὸν ἀσφαλῶς διέβησαν καὶ λαβόντες ὀχυρὸν 

80 τόπον ἔμειναν τὸ λοιπὸν μέρος τῆς νυκτός. ἐπι- 8 

γενομένης δὲ τῆς ἡμέρας, καὶ παραταξαμένων ἀμφο- 
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τέρων πρὸ τῆς πόλεως, συνέβη λειφϑῆναι τοὺς ᾿Ἤπει- 

ρώτας, καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν πεσεῖν, ἔτι δὲ πλείους 
ἁλῶναι, τοὺς δὲ λοιποὺς διαφυγεῖν ὡς ἐπ᾽ ᾿Δτιντάνων. 

6 οὗτοι μὲν οὖν τοιούτοις περιπεσόντες ἀτυχή- 
ἰασι καὶ πάσας ἀπολέσαντες τὰς ἐν αὑτοῖς ἐλπί- δ 

δας ἐπρέσβευον πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς καὶ τὸ τῶν 

᾿“χαιῶν ἔϑνος, δεόμενοι us)" ἱκετηρίας σφίσι βοη- 
Ὡϑεῖν. οἱ δὲ κατελεήσαντες τὰς συμφορὰς αὐτῶν 

ὑπήκουσαν καὶ μετὰ ταῦτα παραβοηϑοῦντες ἧκον 
3 εἰς “Ελίκρανον. oí δὲ τὴν Φοινίκην κατασχόντες 10 

τὸ μὲν πρῶτον, παραγενόμενοι μετὰ Σκερδιλαΐδου 

πρὸς τὸ χωρίον, παρεστρατοπέδευσαν τοῖς βεβοηϑη- 

ἀχόσι, βουλόμενοι συμβαλεῖν. δυσχρηστούμενοι δὲ 
διὰ τὰς δυσχωρίας τῶν τόπων, ἅμα δὲ καὶ προσπε- 
σόντων παρὰ τῆς Τεύτας γραμμάτων, δι’ ὧν dero 5 

δεῖν αὐτοὺς τὴν ταχίστην εἰς οἶκον ἀναχωρεῖν διὰ 

τὸ τινὰς τῶν ᾿Ιλλυριῶν ἀφεστηκέναι πρὸς τοὺς Zlag- 

ὅ δανεῖς, οὕτω λεηλατήδσαντες τὴν ᾿Ππειρον ἀνοχὰς 

ὁ ἐποιήσαντο πρὸς τοὺς ᾿Ηπειρώτας. ἐν αἷς τὰ μὲν 
ἐλεύϑερα σώματα καὶ τὴν πόλιν ἀπολυτρώσαντες 20 

αὐτοῖς, τὰ δὲ δουλικὰ καὶ τὴν λοιπὴν σχευὴν &va- 

λαβόντες εἰς τοὺς λέμβους, of μὲν ἀπέπλευσαν, οἵ 
ὃὲ περὶ τὸν Σκερδιλαΐδαν πεζῇ πάλιν ἀνεχώρησαν 

Ἰ διὰ τῶν παρὰ τὴν ᾿Ζντιγόνειαν στενῶν. οὐ μικρὰν 

οὐδὲ τὴν τυχοῦσαν κατάπληξιν καὶ φόβον ἐνεργαδσά- 25 

110. μενον τοῖς τὰς παραλίας οἰκοῦσι τῶν “Ελλήνων. 106, 

8 ἕκαστον γὰρ ϑεωροῦντες τὴν ὀχυρωτάτην ἅμα καὶ 

δυνατωτάτην πόλιν τῶν ἐν ᾿Ηπείρῳ παραλόγως 
οὕτως ἐξηνδραποδισμένην οὐκέτι περὶ τῶν ἀπὸ τῆς | 
χώρας ἠγωνίων, καϑάπερ ἕν τοῖς ξμπροσϑεν χρό- 30 
νοις, ἀλλὰ περὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν πόλεων. 
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Οἱ δ᾽ ᾿Ηπειρῶται παραδόξως διασεσωσμένοι το- 9 
δσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ πειράξειν ἀμύνεσθαι τοὺς ἠδὲ- 

κηκότας ἢ χάριν ἀποδιδόναι τοῖς βοηϑήσασιν ὥστε 

τοὐναντίον διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τὴν ἸΤεύταν 

συμμαχίαν ἔϑεντο μετ᾽ ᾿Δκαρνάνων πρὺς τοὺς lÀ- 
λυριούς, xo) ἣν ἐκείνοις μὲν κατὰ τοὺς ἕξῆς και- 10 

ροὺς συνήργουν, τοῖς δ᾽ ᾿4χαιοῖς καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς 
ἀντέπραττον. ἐξ ὧν ἐγένοντο καταφανεῖς ἀκρίτως 11 
μὲν κεχρημένοι τότε τοῖς εὐεργέταις, ἀφρόνως δ᾽ 
ἐξ ἀρχῆς βεβουλευμένοι περὶ τῶν καϑ' αὑτοὺς πραγ- 

μάτων. τὸ μὲν γὰρ ἀνθρώπους ὄντας παραλόγως 
περιπεσεῖν τινι τῶν δεινῶν οὐ τῶν παϑόντων,. τῆς 

τύχης δὲ καὶ τῶν πραξάντων ἐστὶν ἔγκλημα, τὸ δ᾽ 2 

ἀκρίτως καὶ προφανῶς περιβαλεῖν αὑτοὺς ταῖς με- 

γίσταις συμφοραῖς ὁμολογούμενόν ἐστι τῶν πασχόν- 

τῶν ἁμάρτημα. διὸ καὶ τοῖς μὲν ἐκ τύχης πταίου- 8 

σιν ἔλεος ἕπεται μετὰ συγγνώμης καὶ ἐπικουρία, τοῖς 

δὲ διὰ τὴν αὑτῶν ἀβουλίαν ὄνειδος καὶ ἐπιτίμησις 

συνεξαχολουϑεῖ παρὰ τοῖρ εὖ φρονοῦσιν. ἃ δὴ 4 
καὶ τότε παρὰ τῶν “Ἑλλήνων εἰκότως ἂν τοῖς 

᾿Ηπειρώταις ἀπηντήϑη. πρῶτον γὰρ τίς οὐχ v5 

τὴν κοινὴν περὶ Γαλατῶν φήμην ὑπιδόμενος εὐλα- 

βηϑείη τούτοις ἐγχειρίσαι πόλιν εὐδαίμονα καὶ πολ- 

λὰς ἀφορμὰς ἔχουσαν εἰς παρασπόνδησιν; δεύτερον 6 

τίς οὐκ ἂν ἐφυλάξατο τὴν αὐτοῦ τοῦ συστήματος 

ἐκείνου προαίρεσιν; οἵ ys τὴν μὲν ἀρχὴν ἐξέπεσον 
ἐκ τῆς ἰδίας, συνδραμόντων ἐπ’ αὐτοὺς τῶν ὃμο- 

εῦνῶν διὰ τὸ παρασπονδῆσαι τοὺς αὑτῶν οἰκείους 

καὶ συγγενεῖς" ὑποδεξαμένων γε μὴν αὐτοὺς Καρχη-τ 

δονίων διὰ τὸ κατεπείγεσϑαι πολέμῳ, τὸ μὲν πρῶτον 

γενομένης τινὸς ἀντιρρήσεως τοῖς στρατιώταις πρὸς 
Porvs. Hisr. I. 9 
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111. τοὺς στρατηγοὺς ὑπὲρ ὀψωνίων ἐξ. αὐτῆς ἐπεβά- 
Aovvo διαρπάξειν τὴν τῶν ᾿Ακραγαντίνων πόλιν, 
φυλακῆς χάριν εἰδαχϑέντες εἰς αὐτήν, ὄντες τότε 

8 πλείους τῶν τρισχιλίων. μετὰ δὲ ταῦτα παρειδ- 
αγαγόντων αὐτοὺς πάλιν εἰς Ἔρυκα τῆς αὐτῆς χρείας 

ἕνεκεν, πολιορχούντων τὴν πόλιν Ῥωμαίων, ἐπ- 

ἐχείρησαν μὲν καὶ τὴν πόλιν καὶ τοὺς συμπολιορ- 

9 xovuévove προδοῦναι" τῆς δὲ πράξεως ταύτης ἀπο- 
τυχόντες ηὐτομόλησαν πρὸς τοὺς πολεμίους" παρ᾽ 
οἷς πιστευϑέντες πάλιν ἐσύλησαν τὸ τῆς ᾿Δφροδί- 

10τῆης τῆς ᾿Ερυκίνης ἱερόν. διὸ σαφῶς ἐπεγνωκότες 

Ρωμαῖοι τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν ἅμα τῷ διαλύσασϑαι 
τὸν πρὸς Καρχηδονίους πόλεμον οὐδὲν ἐποιήσαντο 
προυργιαίτερον τοῦ παροπλίσαντας αὐτοὺς ἐμβαλεῖν 

εἰς πλοῖα καὶ τῆς ᾿Ιταλίας πάσης ἐξορίστους κατα- 

11 στῆσαι. οἣς ᾿Ηπειρῶται τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν 
νόμων φύλακας ποιησάμενον καὶ τὴν εὐδαιμονε- 

στάτην πόλιν ἐγχειρίσαντες, πῶς οὐκ ἂν εἰκότως 

φανείησαν αὐτοὶ τῶν συμπτωμάτων αὑτοῖς αἴτιοι 

γεγονότεο; 

12 Περὶ μὲν οὖν τῆς ᾿Ηπειρωτῶν ἀγνοίας καὶ περὶ 
τοῦ μηδέποτε δεῖν τοὺς εὖ φρονοῦντας ἰσχυροτέραν 
εἰσάγεσϑαι φυλακὴν ἄλλως vs καὶ βαρβάρων, ἐπὶ 

8 τοσοῦτον ἔχρινον ποιήδασϑαι μνήμην. οἵ δ᾽ Ἴλλυ- 
Quol καὶ κατὰ τοὺς ἀνωτέρω μὲν χρόνους συνεχῶς 

ῷ ἠδίκουν τοὺς πλοϊζομένους ἀπ᾽ ᾿Ιταλίας καϑ' oUc 

δὲ καιροὺς περὶ τὴν Φοινίκην διέτριβον, καὶ πλεί- 
ove ἀπὸ τοῦ στόλου χωριξόμενοι πολλοὺς τῶν Ira- 
λικῶν ἐμπόρων ἔσϑ᾽ o)c μὲν ἐσύληδαν, οὃς δ᾽ 
ἀπέσφαξαν, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ ξωγρίᾳ τῶν ἁλιδκο- 

8 μένων ἀνῆγον. ot δὲ Ῥωμαῖοι παρακούοντες τὸν 

107. 

e 

un 0 

20 

80 
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πρὸ τοῦ χρόνον τῶν ἐγκαλούντων τοῖς ᾿Ιλλυριοῖς, 

τότε καὶ πλειόνων ἐπελθόντων ἐπὶ τὴν σύγκλητον, 

κατέστησαν πρεσβευτὰς εἰς τὴν ᾿Ιλλυρίδα τοὺς ἐπί- 
σκεψιν ποιησομένους περὶ τῶν προειρημένων Γάϊον 

5 καὶ “εύκιον Κορογκανίους. ἡ δὲ Τεύτα, καταπλευ- 4 
σάντων πρὸς αὐτὴν τῶν ἐκ τῆς ᾿Ηπείρου λέμβων, 

112. χαταπλαγεῖσα τὸ πλῆϑος καὶ τὸ κάλλος τῆς ἀγομέ- 

νης κατασκευῆς — πολὺ γὰρ ἡ Φοινίκη διέφερε τότε 

τῶν κατὰ τὴν Ἤπειρον πόλεων εὐδαιμονίᾳ --- διπλα- 108. 

10 σίως ἐπερρώσϑη πρὸς τὴν κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἀδι- 
κίαν. οὐ μὴν ἀλλὰ τότε μὲν ἐπέσχεν διὰ τὰς ἐγχω- ὕ 
οίους ταραχάς, καταστησαμένη δὲ ταχέως τὰ κατὰ 

τοὺς ἀποστάντας ᾿Ιλλυριοὺς ἐπολιόρκει τὴν Ἴσσαν 
διὰ τὸ ταύτην ἔτι μόνην ἀπειϑεῖν αὐτῇ. κατὰ δὲ ὁ 

ι τὸν καιρὸν τοῦτον κατέπλευσαν οὗ τῶν Ῥωμαίων 

πρέσβεις καὶ δοθέντος αὐτοῖς καιροῦ πρὸς ἔντευ- 

ξιν διελέγοντο περὶ τῶν εἰς αὐτοὺς γεγονότων ἀδιὲ- 
κημάτων. ἡ δὲ Τεύτα καϑόλου μὲν παρ᾽ ὅλην τὴν Ἱ 

κοινολογίαν ἀγερώχως καὶ λίαν ὑπερηφάνως αὐτῶν 

20 διήκουεν. καταπαυσάντων δὲ τὸν λόγον, κοινῇ μὲν 8 
ἔφη πειρᾶσϑαι φροντίζειν ἵνα μηδὲν ἀδίκημα γίνη- 

ται Ῥωμαίοις ἐξ ᾿Ιλλυριῶν" ἰδία γε μὴν οὐ νόμιμον 
εἶναι τοῖς βασιλεῦσι κωλύειν ἸΙλλυριοῖς τὰς κατὰ 

ϑάλατταν ὠφελείας. ὃ δὲ νεώτερος τῶν πρεσβευ- 9 

25 τῶν δυσχεράνας ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐχρήσατο παρ- 

ρησίᾳ καϑηκούσῃ μέν, οὐδαμῶς δὲ πρὸς καιρόν. 

εἶπεν γὰρ ὅτι Ρωμαίοις μέν, ὦ Τεύτα, κάλλιστον 10 

ἔϑος ἐστὶ τὰ κατ᾽ ἰδίαν ἀδικήματα κοινῇ μεταπο- 
ρεύεσϑαι καὶ βοηϑεῖν τοῖς ἀδικουμένοις" πειρασό- 11 

30 μεϑα δὴ ϑεοῦ βουλομένου σφόδρα καὶ ταχέως ἀναγ- 

κάσαι 6s τὰ βασιλικὰ νόμιμα διορϑώσασϑαι πρὸς 
9 Ἕ 
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12᾿]λλυριούς. ἡ δὲ γυναικοϑύμως καὶ ἀλογίστως δεξα- 
μένη τὴν παρρησίαν ἐπὶ τοσοῦτον ἐξωργίσϑη πρὸς 

χ δ Νὰ jj 2 4 v 2 5 , 
τὸ ῥηϑὲν ὡς ὀλιγωρήδσασα τῶν παρ ἀνϑρώποις 

ὡρισμένων δικαίων ἀποπλέουσιν αὐτοῖς ἐπαποστεῖ- 

λαί τινας τὸν παρρησιασάμενον τῶν πρέσβεων ἀπο- 

18 χτεῖναι. προσπεσόντος δὲ τοῦ γεγονότος εἰς τὴν 
“Ῥώμην, διοργισϑέντες ἐπὶ τῇ παρανομίᾳ τῆς γυναι- 

κὸς εὐϑέως περὶ παρασκευὴν ἐγίνοντο καὶ στρατό- 
, Ἁ / / πεδα κατέγραφον καὶ στόλον συνήϑροιζον. 

118.9 Ἡ δὲ Τεύτα, τῆς ὥρας ἐπιγενομένης, ἐπισκευά- 10 
δαθα λέμβους πλείους τῶν πρότερον ἐξαπέστειλε 

πάλιν εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ελλάδα τόπους. ὧν οἵ 

μὲν διὰ πόρου τὸν πλοῦν ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ἐποι- 
obvro, μέρος δέ τι προσέσχε τὸν τῶν ᾿Επιδαμνίων 

e 

μι λιμένα, λόγῳ μὲν ὑδρείας καὶ ἐπισιτισμοῦ χάριν, ἔργῳ 15 

8 δ᾽ ἐπιβουλῆς καὶ πράξεως ἐπὶ τὴν πόλιν. τῶν δ᾽ 109. 

᾿Επιδαμνίων (ἀγκάκως ἅμα καὶ ῥαϑύμως αὐτοὺς πα- 
ραδεξαμένων, εἰσελθόντες ἐν αὐτοῖς τοῖς περιζώ- 

μασιν ὡς ὑδρευσόμενοι, μαχαίρας ἔχοντες ἐν τοῖς 

κεραμίοις, οὕτως κατασφάξαντες τοὺς φυλάττοντας 

τὴν πύλην ταχέως ἐγκχρατεῖς ἐγένοντο τοῦ πυλῶνος. 

4 ἐπιγενομένης δὲ κατὰ τὸ συντεταγμένον ἐνεργῶς 

τῆς ἀπὸ τῶν πλοίων βοηϑείας, παραδεξάμενοι τού- 

ὅτους ῥαδίως κατεῖχον τὰ πλεῖστα τῶν τειχῶν. τῶν 

δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἀπαραθκεύως μὲν διὰ τὸ παρά- ss 

δοξον, ἐκϑύμως δὲ βοηϑούντων καὶ διαγωνιζομένων, 

συνέβη τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀντιποιη- 
Θσαμένους τέλος ἐχπεσεῖν ἐκ τῆς πόλεως. ᾿Επιδά- 

uvio, μὲν οὖν ἐν ταύτῃ τῇ πράξει διὰ μὲν τὴν ὀλι- 
γωρίαν ἐκινδύνευσαν ἀποβαλεῖν τὴν πατρίδα, διὰ 80 

δὲ τὴν εὐψυχίαν ἀβλαβῶς ἐπαιδεύϑησαν πρὸς τὸ 

t5 0 
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μέλλον. τῶν δ᾽ ᾿Ιλλυριῶν οἵ προεστῶτες κατὰ σπου- 1 
δὴν ἀναχϑέντες καὶ συνάψαντες τοῖς προπλέουσι 

κατῆραν εἰς τὴν Κέρκυραν" καὶ ποιησάμενοι κατα- 

πληχτικὴν τὴν ἀπόβασιν ἐνεχείρησαν πολιορχεῖν τὴν 

5 πόλιν. ὧν συμβαινόντων οἱ Κερκυραῖοι δυσχρη- 8 

στούμενοι καὶ δυσελπίστως διακείμενοι τοῖς ὅλοις 

ἐπρεσβεύοντο πρός τὲ τοὺς ᾿“χαιοὺς καὶ τοὺς Airo- 

λούς, ἅμα δὲ τούτοις ᾿Ζ“πολλωνιᾶται καὶ ᾿Επιδά- 
ὠνιοι, δεόμενοι σφίσι βοηϑεῖν κατὰ σπουδὴν καὶ μὴ 

10 περιιδεῖν σφᾶς αὐτοὺς ἀναστάτους γενομένους ὑπὸ 

τῶν ᾿Ιλλυριῶν. οἵ δὲ διακούσαντες τῶν πρέσβεων 9 
χαὶ προσδεξάμενοι τοὺς λόγους ἐπλήρωσαν χοινῇ 
τὰς τῶν ᾿Ζ“χαιῶν δέκα ναῦς καταφράκτους, καταρτί- 

114. σαντες δ᾽ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἔπλεον ἐπὶ τῆς Κερ- 
15 χύρας, ἐλπίζοντες λύσειν τὴν πολιορκίαν. οἱ δ᾽ 10 

Ἰλλυριοὶ συμπαραλαβόντες ᾿Δκαρνάνων ναῦς κατὰ 

τὴν συμμαχίαν, οὔσας ἑπτὰ καταφράκτους, ἀνταν- 

αχϑέντες συνέβαλλον τοῖς τῶν ᾿4χαιῶν σκάφεσιν περὶ 
τοὺς καλουμένους Παξούς. οἵ μὲν οὖν ᾿Δκαρνᾶνες 3 

90 καὶ τῶν ᾿Ζ“χαϊκῶν νεῶν αἵ κατὰ τούτους ταχϑεῖσαι 

πάρισον ἐποίουν τὸν ἀγῶνα καὶ διέμενον ἀκέραιοι 

κατὰ τὰς συμπλοκὰς πλὴν τῶν εἰς αὐτοὺς τοὺς ἄν- 110. 

δρας γινομένων τραυμάτων. οἱ δ᾽ ᾿Ιλλυριοὶ ξεύ- 8 

ἕαντες τοὺς παρ᾽ αὑτῶν λέμβους ἀνὰ τέτταρας συν- 

95 ἑπλέχοντο τοῖς πολεμίοις. καὶ τῶν μὲν ἰδίων ὠλι- 

γώρουν καὶ παραβάλλοντες πλαγίους συνήργουν 

ταῖς ἐμβολαῖς τῶν ὑπεναντίων. ὅτε δὲ τρώδαντα 4 
καὶ δεϑέντα κατὰ τὰς ἐμβολὰς δυσχρήστως (διέκειτο 
πρὸς τὸ παρὺν) τὰ τῶν ἀντιπάλων σκάφη. προδκρε- 

80 μαμένων αὐτοῖς περὶ τοὺς ἐμβόλους τῶν ἐξευγμέ- 

νῶν λέμβων. τότ᾽ ἐπιπηδῶντες ἐπὶ τὰ καταστρώ- 
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ματα τῶν ᾿Δ“χαϊκῶν νεῶν κατεκράτουν διὰ τὸ πλῆ- 

ὅϑος τῶν ἐπιβατῶν. καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τεττάρων 
μὲν πλοίων ἐκυρίευσαν τετρηρικῶν, μίαν δὲ πεν- 

τήρη σὺν αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσιν ἐβύϑισαν., ἐφ᾽ ἧς 
ἔπλει Μάργος ὁ Καρυνεύς, ἀνὴρ πάντα τὰ δίκαια 

τῷ κοινῷ τῶν ᾿4χαιῶν πολιτεύματι πεποιηκὼς μέχρι 

ὃ τῆς καταστροφῆς. οἷ δὲ πρὸς τοὺς ᾿Δκαρνᾶνας δια- 

γωνιζόμενοι, συνιδόντες τὸ κατὰ τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς 

προτέρημα καὶ πιστεύοντες τῷ ταχυναυτεῖν, ἐπου- 
ρώσαντες ἀσφαλῶς τὴν ἀποχώρησιν εἰς τὴν οἰκείαν 

1 ἐποιήσαντο. τὸ δὲ τῶν ᾿Ιλλυριῶν πλῆϑος φρονη- 
ματισϑὲν ἐπὶ τῷ προτερήματι λοιπὸν ἤδη ῥαδίως 

8 ἐχρήσατο τῇ πολιορκίᾳ καὶ τεθαρρηκότως. οἱ δὲ 
Κερκυραῖοι δυσελπιστήσαντες τοῖς ὅλοις ἐκ τῶν 

συμβεβηκότων. βραχὺν ἔτι χρόνον ὑπομείναντες τὴν 

115. πολιορχίαν συνέϑεντο τοῖς ᾿Ιλλυριοῖς καὶ παρεδέ- 

ἕαντο φρουρὰν καὶ μετὰ τῆς φρουρᾶς Ζημήτριον 

ϑτὸν Φάριον. τούτων δὲ πραχϑέντων εὐθέως of 
τῶν ᾿Ιλλυριῶν προεστῶτες ἀνήγοντο" καὶ κατάραν- 
τες εἰς τὴν ᾿Επίδαμνον ταύτην πάλιν ἐπεβάλοντο 
πολιορκεῖν τὴν πόλιν. 

11 Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς τῶν τὰς ὑπάτους 

ἀρχὰς ἐχόντων Τνάιος μὲν Φόλουιος ἐξέπλει ναυσὶ 

διακοσίαις ἐκ τῆς Ρώμης. 4ὖλος δὲ Ποστόμιος τὰς 

ἢ πεζικὰς ἔχων δυνάμεις ἐξώρμα. τὴν μὲν οὖν πρώ- 
την ἐπιβολὴν ἔσχε πλεῖν ὃ Γνάιος ἐπὶ τῆς Κερκχύ- 

ρας. ὑπολαμβάνων ἔτι καταλήψεσϑαν τὴν πολιορ- 

8 κίαν ἄκριτον" ὑστερήσας δὲ τῶν καιρῶν ὅμως ἐπὶ 
τὴν νῆσον ἔπλει, βουλόμενος ἅμα μὲν ἐπιγνῶναι 

σαφῶς τὰ γεγονότα περὶ τὴν πόλιν, ἅμα δὲ πεῖραν 

λαβεῖν τῶν παρὰ τοῦ Ζ]΄ημητρίου προσαγγελλομέ- 
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vov. ὃ γὰρ Ζημήτριος ἐν διαβολαῖς ὧν καὶ qo-4 

βούμενος τὴν Τεύταν (δι)επέμπετο πρὸς τοὺς '"Po- 

μαίους, ἐπαγγελλόμενος τήν τὲ πόλιν ἐγχειριεῖν καὶ. 

τὰ λοιπὰ πράγματα παραδώσειν, ὧν ἦν αὐτὸς κύ- 

δριος. οἱ δὲ Κερχυραῖονι τὴν παρουσίαν τῶν 'Po-5 

μαίων ἀσμένως ἰδόντες, τήν τὲ φρουρὰν παρέδοσαν 

τῶν Ἰλλυριῶν μετὰ τῆς τοῦ Ζ]ημητρίου γνώμης, 
αὐτοί τε σφᾶς ὁμοϑυμᾶδὸν ἔδωκαν παρακληϑέντες 

εἰς τὴν τῶν 'Ῥωμαίων πίστιν, μίαν ταύτην ὑπολα- 
10 βόντες ἀσφάλειαν αὑτοῖς ὑπάρχειν εἰς τὸν μέλλοντα 

χρόνον πρὸς τὴν ᾿Ιλλυριῶν παρανομίαν. Ρωμαῖοι 6 
δὲ προσδεξάμενοι τοὺς Κερκυραίους εἰς τὴν φιλίαν 

ἔπλεον ἐπὶ τῆς ᾿“πολλωνίας, ἔχοντες εἰς τὰ κατά- 

λοιπὰ τῶν πραγμάτων ἡγεμόνα τὸν Ζημήτριον. 

15 κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ Ποστόμιος τὰς πε- 
ξικὰς διεβίβαξε δυνάμεις ἐκ τοῦ Βρεντεσίου, πεζοὺς 

μὲν εἰς δισμυρίους, ἱππεῖς δὲ περὶ δισχιλίους. ἅμα 8 
δὲ τῷ προσέχειν ἑκατέρας ὁμοῦ τὰς δυνάμεις πρὸς 
τὴν ᾿“πολλωνίαν ὁμοίως καὶ τούτων ἀποδεξαμένων 

80 καὶ δόντων ἑαυτοὺς εἰς τὴν ἐπιτροπὴν παραχρῆμα 
πάλιν ἀνήχϑησαν, ἀκούοντες πολιορχεῖσϑανι τὴν 

116. ᾿Επίδαμνον. οἱ δ᾽ ᾿Ιλλυριοὶ συνέντες τὴν ἔφοδον 9 
τῶν Ρωμαίων, οὐδενὶ κόσμῳ λύσαντες τὴν πολιορ- 

κίαν ἔφυγον. Ρωμαῖοι δὲ καὶ τοὺς ᾿Επιδαμνίους 10 
25 παραλαβόντες εἰς τὴν πίστιν προῆγον εἰς τοὺς sioo 

τόπους τῆς ᾿Ιλλυρίδος, ἅμα καταστρεφόμενοι τοὺς 

᾿Δρδιαίους. συμμιξάντων δὲ πρεσβευτῶν αὐτοῖς καὶ 11 
σλειόνων, (ὧν) οἵ παρὰ τῶν Παρϑίνων ἧκον ἐπιτρέ- 
ποντὲς τὰ καϑ' αὑτούς. δεξάμενοι τούτους εἰς τὴν 

30 φιλίαν, παραπλησίως δὲ καὶ τοὺς παρὰ τῶν tw- 
τάνων προσεληλυϑότας προῆγον ὡς ἐπὶ τὴν Ἴσσαν 
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διὰ τὸ καὶ ταύτην ὑπὸ τῶν ᾿Ιλλυριῶν πολιορκεῖ- 

12690, τὴν πόλιν. ἀφικόμενοι ὃδὲ καὶ λύσαντες τὴν 
πολιορκίαν προσεδέξαντο καὶ τοὺς ᾿Ισδαίους εἰς τὴν 112. 

18 ἑαυτῶν πίστιν. εἷλον δὲ καὶ πόλεις τινὰς Ἰλλυρί- 

δας ἐν τῷ παράπλῳ κατὰ κράτος" ἐν αἷς περὶ Νου- 5 
τρίαν οὐ μόνον τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλον πολλούο, 

14 ἀλλὰ καὶ τῶν χιλιάρχων τινὰς -καὶ τὸν ταμίαν. ἐκυ- 
ρίευσαν ὃὲ καὶ λέμβων εἴκοσι τῶν ἀποκομιξζόντων 

᾿ότὴν ἔκ τῆς χώρας ὠφέλειαν. τῶν δὲ πολιορκούν- 
τῶν τὴν Ἴσσαν οἱ μὲν ἐν τῇ Φάρῳ διὰ τὸν Ζ]΄ημή- 10 
τριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἔφυγον 

10 εἰς τὸν "4ofovo δκεδασϑέντες. ἡ δὲ Τεύτα πάνυ 

μετ᾽ ὀλίγων εἰς τὸν 'ΡῬίξονα διεσώϑη, πολισμάτιον 
εὖ πρὸς ὀχυρότητα κατεσκευασμένον, ἀνακεχωρηκὸς 
μὲν ἀπὸ τῆς ϑαλάττης, ἐπ᾽ αὐτῷ δὲ κείμενον τῷ 15 

iv Pífovu ποταμῷ. ταῦτα δὲ πράξαντες καὶ τῷ ΖΊη- 

μητρίῳ τοὺς πλείστους ὑποτάξαντες τῶν Ἰλλυριῶν 

καὶ μεγάλην αὐτῷ περιϑέντες δυναστείαν ἀνεχώρη- 

σαν εἰς τὴν ᾿Επίδαμνον ἅμα τῷ στόλῳ καὶ τῇ πε- 
ξικῇ δυνάμει. 20 

12 Γνάιος uiv οὖν Φόλουιος εἰς τὴν Ρώμην ἀπέ- 
πλευσε, τὸ πλεῖον ἔχων μέρος τῆς τε ναυτικῆς καὶ 

ἢ πεζικῆς στρατιᾶς. ὁ δὲ Ποστόμιος ὑπολειπόμενος 
τετταράχοντα σχάφη καὶ στρατόπεδον ἐκ τῶν περι- 

117. κειμένων πόλεων ἁϑροίδας παρεχείμαζε, συνεφε- 35 

δοεύων τῷ vs τῶν ᾿Ζ4ρδιαίων ἔϑνει καὶ volo ἄλλοις 

βτοῖς δεδωκόδιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν πίστιν. ὑπὸ δὲ 

τὴν ἐαρινὴν ὥραν ἣ Τεύτα διαπρεσβευδαμένη πρὸς 

τοὺς Ῥωμαίους ποιεῖται συνθήκας, ἕν αἷς εὐδόκησε 

φόρους τε τοὺς διαταχϑέντας οἴσειν πάθης τ᾽ ἀνα- 80 

χωρήσειν τῆς Ἰλλυρίδος πλὴν ὀλίγων τόπων. καὶ 
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τὸ συνέχον, ὃ μάλιστα πρὸς τοὺς Ἕλληνας διέτεινε, 

un πλεύσειν πλέον ἢ δυσὶ λέμβοις ἔξω τοῦ Ζ“ίσσου, 
καὶ τούτοις ἀνόπλοιο. ὧν συντελεσϑέντων ὃ Ilo-4 

στόμιος μετὰ ταῦτα πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλε πρός 
δτε τοὺς Αἰτωλοὺς καὶ τὸ τῶν ᾿4χαιῶν ἔϑνος" ot 

καὶ παραγενόμενον πρῶτον μὲν ἀπελογίδσαντο τὰς 

αἰτίας τοῦ πολέμου καὶ τῆς διαβάσεως, ἑξῆς δὲ τού- 

τοις τὰ πεπραγμένα διεξῆλϑον καὶ τὰς συνθήκας 

παρανέγνωσαν, ἃς ἐπεποίηντο πρὸς τοὺς ᾿Ιλλυριούς. 118. 

ιο τυχόντες δὲ παρ᾽ ἑἕκατέρου τῶν ἐθνῶν τῆς καϑ- 
ηχούσης φιλανθρωπίας αὖϑις ἀπέπλευσαν εἰς τὴν 

Κέρκυραν, ἱκανοῦ τινος ἀπολελυκότες φόβου τοὺς 

Ἕλληνας διὰ τὰς προειρημένας συνθήκας. οὐ γὰρ ὁ 

τισὶν, ἀλλὰ πᾶσι τότε κοινοὺς ἐχϑροὺς εἶναι συν- 
15 ἔβαινε τοὺς ᾿Ιλλυριούς. 

Ἢ μὲν οὖν πρώτη διάβασις Ῥωμαίων μετὰ δυ- 
νάμεως εἰς τὴν Ἰλλυρίδα καὶ ταῦτα τὰ μέρη τῆς 

Εὐρώπης, ἔτι δ᾽ ἐπιπλοκὴ μετὰ πρεσβείας εἰς τοὺς 

κατὰ τὴν Ἑλλάδα τόπους τοιάδε καὶ διὰ ταύτας 

20 ἐγένετο τὰς αἰτίας. ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς καταρχῆς 8 

Ῥωμαῖοι μὲν εὐθέως ἄλλους πρεσβευτὰς ἐξαπέστει- 
A«v πρὸς Κορινθίους καὶ πρὸς ᾿4ϑηναίους, ὅτε δὴ 

καὶ Κορίνϑιοι πρῶτον ἀπεδέξαντο μετέχειν “Ῥωμαί- 

ove τοῦ τῶν ᾿Ισϑμίων ἀγῶνος. 

25 ᾿“σδρούβας δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους --- ἕν 18 

γὰρ τούτοις ἀπελίπομεν τὰ κατὰ viv 1βηρίαν --- νουν- 

ἐχῶς καὶ πραγματικῶς χειρίζων τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν 

ἔν τὲ τοῖς ὅλοις μεγάλην ἐποιεῖτο προκοπήν, τήν τε 
παρὰ μὲν τισὶ Καρχηδόνα, παρὰ δὲ τισὶ Καινὴν 

118. πόλιν προσαγορευομένην κατασχευάδας οὐ μικρά. 

μεγάλα δὲ συνεβάλλετο Καρχηδονίοις εἰς πραγμά- 
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2v0v λόγον, x«i μάλιστα διὰ τὴν εὐκαιρίαν τοῦ τό- 

που πρός τὲ τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν πράγματα καὶ 
πρὸς τὰ κατὰ τὴν ΖΔιβύην, περὶ ἧς ἡμεῖς εὐφυέ- 

στερον καιρὸν λαβόντες ὑποδείξομεν τὴν ϑέσιν αὐ- 
τῆς καὶ τὴν χρείαν, ἣν ἀμφοτέραις δύναται παρ- 

8 ἔχεσϑαι ταῖς εἰρημέναις χώραις. ὃν καὶ ϑεωροῦντες 
“Ῥωμαῖον μείζω καὶ φοβερωτέραν ἤδη συνιστάμενον 

δυναστείαν, ὥρμησαν ἐπὶ τὸ πολυπραγμονεῖν τὰ 

ἀχατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν. εὑρόντες δὲ σφᾶς ἐπικεκοιμη- 
μένους év τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις καὶ προειμένους 
εἰς τὸ μεγάλην χεῖρα κατασκευάσασϑαν Καρχηδονί- 

ὅους, ἀνατρέχειν ἐπειρῶντο κατὰ δύναμιν. αὐτόϑεν 

μὲν οὖν ἐπιτάττειν ἢ πολεμεῖν οὐ κατετόλμων τοῖς 
Καρχηδονίοις διὰ τὸ τὸν ἀπὸ τῶν Κελτῶν φόβον 

ἐπικρέμασϑαι τοῖς σφετέροις πράγμασιν καὶ μόνον 

οὐ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν προσδοχᾶν τὴν ἔφοδον 

Θ αὐτῶν. χαταψήσαντες δὲ καὶ πραύὔναντες τὸν ᾽46- 

δρούβαν, οὕτως ἔκριναν ἐγχειρεῖν τοῖς Κελτοῖς καὶ 

διακινδυνεύειν πρὸς αὐτούς, οὐδέποτ᾽ ἂν ὑπολαμ- 
βάνοντες οὐχ οἷον δυναστεῦσαι τῶν κατὰ τὴν Ἶτα- 
λίαν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀσφαλῶς οἰκῆσαι τὴν ἑαυτῶν πα- 

7 τρίδα, τούτους ἔχοντες ἐφέδρους τοὺς ἄνδρας. διυό- 

περ ἅμα τῷ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τὸν ᾿4σδρού- 
βαν ποιήσασϑαι συνθήκας, ἐν αἷς τὴν μὲν ἄλλην 
᾿Ιβηρίαν παρεσιώπων, τὸν δὲ καλούμενον [Ἴβηρα 
ποταμὸν οὐκ ἔδει Καρχηδονίους ἐπὶ πολέμῳ δια- 
βαίνειν, εὐθέως ἐξήνεγκαν τὸν πρὸς τοὺς κατὰ τὴν 

14᾿ Ἰταλίαν Κελτοὺς πόλεμον. ὑπὲρ ὧν δοκεῖ μοι χρή- 
σιμον εἶναν κεφαλαιώδη μὲν ποιήσασϑαι τὴν ἐξή- 

γησιν, ἵνα τὸ τῆς προκατασκευῆς οἰκεῖον συσσώ- 

couev κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν, ἀναδραμεῖν δὲ 

e 
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τοῖς χρόνοις ἐπὶ τὴν ἀρχήν, ἐξ ὅτου κατέσχον oí 

προειρημένοι τὴν χώραν" ἡγοῦμαι γὰρ τὴν περὶ 2 

αὐτῶν ἱστορίαν οὐ μόνον ἀξίαν εἶναι γνώσεως καὶ 

119. μνήμης, ἀλλὰ καὶ τελέως ἀναγκαίαν χάριν τοῦ μα- 

5 ϑεῖν τίσι μετὰ ταῦτα πιστεύσας ἀνδράσι καὶ τόποις 

᾿ἀννίβας ἐπεβάλετο καταλύειν τὴν Ρωμαίων δυνα- 

στείαν. πρῶτον δὲ περὶ τῆς χώρας ῥητέον ποία 8 
τίς ἐστιν καὶ πῶς κεῖται πρὸς τὴν ἄλλην ᾿Ιταλίαν. 

οὕτως γὰρ ἔσται καὶ τὰ περὶ τὰς πράξεις διαφέ- 
10 ροντὰ κατανοεῖν βέλτιον, ὑπογραφέντων τῶν περί 

τε τοὺς τόπους καὶ τὴν χώραν ἰδιωμάτων. 
Τῆς δὴ συμπάσης ᾿Ιταλίας τῷ σχήματι τριγωνο- 4 

εἰδοῦς ὑπαρχούσης, τὴν μὲν μίαν δρίζει πλευρὰν 

αὐτῆς τὴν πρὺς τὰς ἀνατολὰς κεκλιμένην ὅ v. Ióvioc 
15 πόρος καὶ κατὰ τὸ συνεχὲς ὃ κατὰ τὸν ᾿Αδρίαν κόλ- 

πος, τὴν δὲ πρὸς μεσημβρίαν καὶ δυσμὰς τετραμ- 
μένην τὸ Σικελικὸν καὶ Τυρρηνικὸν πέλαγος. αὗται ὅ 

δ᾽ αἵ πλευραὶ συμπίπτουσαι πρὸς ἀλλήλας κορυφὴν 
ποιοῦσι τοῦ τριγώνου τὸ προκείμενον ἀκρωτήριον 

2) τῆς ᾿Ιταλίας εἰς τὴν μεσημβρίαν, ὃ προσαγορεύεται 

μὲν Κόκυνϑος, διαιρεῖ δὲ τὸν ᾿Ιόνιον πόρον καὶ τὸ 
Σικελικὸν πέλαγος. τὴν δὲ λοιπὴν τὴν παρά τεῦ 
τὰς ἄρχτους ταὶ τὴν μεσόγαιαν παρατείνουσαν δρί- 11ὅ. 
ξεν κατὰ τὸ συνεχὲς ἡ τῶν Ἄλπεων παρώρεια, λαμ- 

25 βάνουσα τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ Μασσαλίας καὶ τῶν 
ὑπὲρ τὸ Σαρδῷον πέλαγος τόπων, παρήκουσα δὲ 
συνεχῶς μέχρι πρὸς τὸν τοῦ παντὸς ᾿ἡδρίου μυχόν, 

πλὴν βραχέος, ὃ προκαταλήγουσα λείπει τοῦ μὴ 

συνάπτειν αὐτῷ. παρὰ δὲ τὴν προειρημένην παρ-ἴ 
80 ὥρειαν, ἣν δεῖ νοεῖν ὡσανεὶ βάσιν τοῦ τριγώ- 

VOV, παρὰ ταύτην ἀπὸ μεσημβρίας ὑπόκειται πεδία 
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τῆς συμπάσης ᾿Ιταλίας τελευταῖα πρὸς τὰς ἄρκτους, 

ὑπὲρ ὧν ὁ νῦν δὴ λόγος, ἀρετῇ καὶ μεγέϑει δια- 
φέροντα τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην, ὅσα πέπτωκεν 

8 ὑπὸ τὴν ἡμετέραν ἱστορίαν. ἔστι δὲ τὸ μὲν ὅλον 
εἶδος καὶ τῆς ταῦτα τὰ πεδία περιγραφούσης γραμ- 

μῆς τριγωνοειδές. τούτου δὲ τοῦ σχήματος τὴν μὲν 
κορυφὴν ἥ vs τῶν ᾿Δπεννίνων καλουμένων ὀρῶν 

190. καὶ τῶν ᾿4λπεινῶν σύμπτωσις οὐ μαχρὰν ἀπὸ τοῦ 
9 Σαρδῴώου πελάγους ὑπὲρ Μασσαλίας ἀποτελεῖ. τῶν 

[51] 

ὃὲ πλευρῶν παρὰ μὲν τὴν ἀπὸ τῶν ügxvov, ὡς 10 
ἐπάνω προεῖπον, τὰς ΄άλπεις αὐτὰς ἐπὶ δισχιλίους 

10 καὶ διακοσίους σταδίους παρήκειν συμβαίνει, παρὰ 

ὃς τὴν ἀπὸ μεσημβρίας τὸν "Ansvvivov ἐπὶ τριδχι- 

11 λίους ἑξακοσίους. βάσεώς ys μὴν τάξιν λαμβάνει 
τοῦ παντὸς ὄχήματος ἡ παραλία τοῦ κατὰ τὸν ᾿Αδρίαν 15 
κόλπου" τὸ δὲ μέγεϑος τῆς βάσεώς ἐστιν ἀπὸ πόλεως 

Σήνης foc ἐπὶ τὸν μυχὺν ὑπὲρ τοὺς δισχιλίους 

19 σταδίους καὶ πεντακοσίους, ὥστε τὴν πᾶσαν περί- 

μέτρον τῶν προειρημένων πεδίων μὴ πολὺ λείπειν 

15 τῶν μυρίων σταδίων. περί ys μὴν τῆς ἀρετῆς οὐδ᾽ 30 
εἰπεῖν ῥάδιον. σίτου vs γὰρ τοσαύτην ἀφϑονίαν 

ὑπάρχειν συμβαίνει κατὰ τοὺς τόπους ὥστ᾽ ἐν τοῖς 

καϑ' ἡμᾶς καιροῖς πολλάκις τεττάρων ὀβολῶν εἶναι 
τῶν πυρῶν τὸν Σικελικὸν μέδιμνον, τῶν δὲ κρι- 

ϑῶν δυεῖν. τοῦ δ᾽ οἴνου τὸν μετρητὴν ἰσόκριϑον. 

ο ἐλύμου ys μὴν καὶ κέγχρου τελέως ὑπερβάλλουσα 

δαψίλεια γίνεται παρ᾽ αὐτοῖς. τὸ δὲ τῶν βαλά- 
vov πλῆϑος τὸ γινόμενον ἐκ τῶν κατὰ διάστημα 

δουμῶν ἐν τοῖς πεδίοις ἐκ τούτων ἄν τις μάλιστα 

8 τεχμήραιτο᾽ πλείστων γὰρ ὑϊκῶν ἱερείων κοπτομέ- 30 
νῶν ἐν Ἰταλία διά τε τὰς εἰς τοὺς ἰδίους βίους καὶ 116. 

h5 5 
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τὰς εἰς τὰ στρατόπεδα παραϑέσεις, τὴν ÓÀoGysos- 

στάτην χορηγίαν éx τούτων συμβαίνει τῶν πεδίων 

αὐτοῖς ὑπάρχειν. περὶ δὲ τῆς κατὰ μέρος εὐωνίας 4 
καὶ δαψιλείας τῶν πρὺς τὴν τροφὴν ἀνηκόντων οὕὔ- 

5 τῶς ἄν τις ἀκριβέστατα κατανοήσειεν᾽ ποιοῦνται γὰρ 5 

τὰς καταλύσεις OL διοδεύοντες τὴν χώραν ἐν τοῖς 

πανδοκείοις. οὐ συμφωνοῦντες περὶ τῶν κατὰ μέ- 

ρος ἐπιτηδείων, ἀλλ᾽ ἐρωτῶντες πόσου τὸν ἄνδρα 
δέχεται. ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ παρίενται τοὺς 6 

10 καταλύτας OL πανδοκεῖς. ὡς ἱκανὰ πάντ᾽ ἔχειν τὰ 

121. πρὸς τὴν χρείαν, ἡμιασσαρίου" τοῦτο δ᾽ ἔστι τέταρ- 

τον μέρος ὀβολοῦ" σπανίως δὲ ro09' ὑπερβαίνουσι. 
τό γε μὴν πλῆϑος τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ μέγεϑος καὶ 
κάλλος τῶν σωμάτων. ἔτι δὲ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις 

ιοτόλμαν ἐξ αὐτῶν τῶν πράξεων δαφῶς ἔσται χα- 

ταμαϑεῖν. 

Τῶν à'"AÀmsov ἑκατέρας τῆς πλευρᾶς, τῆς ἐπὶ 8 

τὸν ἹΡοδανὸν ποταμὸν καὶ τῆς ἐπὶ τὰ προειρημένα 
πεδία νευούσης. τοὺς βουνώδεις καὶ γεώδεις τόπους 

230 κατοικοῦσι τοὺς μὲν ἐπὶ τὸν Ῥοδανὸν καὶ τὰς ἄρ- 
κτους ἐστραμμένους Γαλάται Τρανσαλπῖνοι προῦ- 

ἀγορευόμενοι, τοὺς δ᾽ ἐπὶ τὰ πεδία Ταυρίσκοι καὶ 
γωνες καὶ πλείω γένη βαρβάρων ἕτερα.  Tocvo-9 

αλπῖνοί γε μὴν οὐ διὰ τὴν τοῦ γένους. ἀλλὰ διὰ 

ο τὴν τοῦ τόπου διαφορὰν προσαγορεύονται: τὸ γὰρ 

τρὰνς ἐξερμηνευόμενόν ἐστι πέραν, διὸ τοὺς ἐπέ- 
κεινα τῶν Ἄλπεων Τρανσαλπίνους καλοῦσι. τὰ δ᾽ 10 

ἄκρα διά τε τὴν τραχύτητα καὶ τὸ πλῆϑος τῆς ἐπι- 

μενούσης ἀεὶ χιόνος ἀοίκητα τελέως ἐστίν. τὸν δ᾽ 16 

30 4πεννῖνον ἀπὸ μὲν τῆς ἀρχῆς τῆς ὑπὲρ Πῆασσα- 
λίαν καὶ τῆς πρὸς τὰς ΄ἄλπεις συμπτώσεως Διγυ- 
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στῖνοι κατοικοῦσιν, καὶ τὴν ἐπὶ τὸ Τυρρηνικὸν πέ- 
λαγος αὐτοῦ πλευρὰν κεκλιμένην καὶ τὴν ἐπὶ τὰ 

πεδία. παρὰ ϑάλατταν μὲν μέχρι πόλεως Πίσης, 
ἣ πρώτη κεῖται τῆς Τυρρηνίας ὡς πρὸς τὰς Óv- 

σμάς, κατὰ δὲ τὴν μεσόγαιον ἕως τῆς ooqrívov s 

ὃ χώρας. ἕξῆς δὲ Τυρρηνοί" τούτοις δὲ συνεχεῖς ἕκά- 117. 
τερον τὸ κλίμα νέμονται τῶν προειρημένων ὀρῶν 

4Ὄμβροι. λοιπὸν ὁ μὲν Ansvvivos ἀπέχων τῆς κατὰ 
τὸν ᾿δρίαν ϑαλάττης σταδίους ὡσανεὶ πεντακοσί- 

ove ἀπολείπει τὰ πεδία δεξιὸς ἀπονεύων, καὶ διὰ 1 

μέσης τῆς λοιπῆς ᾿Ιταλίας διήκων εἰς τὸ Σικελικὸν 

192.5 κατατείνει πέλαγος. τὸ δ᾽ ἀπολειπόμενον μέρος πε- 

δινὸν τῆς πλευρᾶς ἐπὶ ϑάλατταν καὶ πόλιν καϑήκει 
6 Σήνην. ὃ δὲ Πάδος ποταμός, ὑπὸ δὲ τῶν ποιητῶν 

Ἠριδανὸς ϑρυλούμενος, ἔχεν μὲν τὰς πηγὰς ἀπὸ i5 
τῶν Ζλπεων ὡς πρὸς τὴν κορυφὴν μᾶλλον τοῦ 

προειρημένου δχήματος, καταφέρεται δ᾽ εἰς τὰ πεδία, 

Ἰποιούμενος τὴν ῥύσιν ὡς ἐπὶ μεσημβρίαν. ἀφικό- 
μενος δ᾽ εἰς τοὺς ἐπιπέδους τόπους, ἐκκλίνας τῷ 

ῥεύματι πρὸς ἕω φέρεται δι’ αὐτῶν" ποιεῖ δὲ τὴν 20 
ἐκβολὴν δυσὶ στόμασιν εἰς τοὺς κατὰ τὸν 4Ógíav 
τόπους᾽ τὸ δὲ πλεῖον ἀποτέμνεται μέρος τῆς πε- 

διάδος χώρας εἰς τὰς "AAmsug καὶ τὸν ᾿Αδριατικὸν 

8 μυχόν. ἄγει δὲ πλῆϑος ὕδατος οὐδενὸς ἔλαττον 

τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ποταμῶν διὰ τὸ τὰς ῥύδεις 35 
τὰς ἐπὶ τὰ πεδία νευούσας ἀπό vs τῶν "Ἄλπεων καὶ 
τῶν Amsvvívov ὀρῶν εἰς τοῦτον ἐμπίπτειν ἁπάθδας 

9 καὶ πανταχόϑεν. μεγίστῳ δὲ καὶ καλλίστῳ δεύ- 
ματι φέρεταν περὶ κυνὸς ἐπιτολήν, αὐξόμενος ὑπὸ 

τοῦ πλήϑους τῶν ἀνατηκομένων χιόνων £v τοῖς 80 

10 προειρημένοις ὄρεσιν. ἀναπλεῖται δ᾽ ἐκ ϑαλάττης 
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κατὰ τὸ στόμα τὸ καλούμενον Ὄλανα σχεδὸν ἐπὶ 
δισχιλίους σταδίους. τὴν μὲν γὰρ πρώτην ἐκ τῶν 11 

πηγῶν ἔχει ῥύσιν ἁπλῆν, σχίζεται δ᾽ εἰς δύο μέρη 
χατὰ τοὺς προδαγορευομένους Τριγαβόλους" τού- 

ὅτῶν δὲ τὸ μὲν ἕτερον στόμα προσονομάξεται Πα- 

δόα, τὸ δ᾽ ἕτερον Ὄλανα. κεῖται δ᾽ ἐπὶ τούτῳ λι- 12 
μήν, οὐδενὸς τῶν κατὰ τὸν ᾿4δρίαν ἥττω παρεχό- 

ἱὠέενος ἀσφάλειαν τοῖς ἐν αὐτῷ καϑορμιξομένοιςο. 

παρά ye μὴν τοῖς ἐγχωρίοις ὃ ποταμὸς προδαγορεύ- 

10 ἑταν Βόδεγκος. τἄλλα δὲ τὰ περὶ τὸν ποταμὸν τοῦ- 18 
τον ἱστορούμενα παρὰ τοῖς Ἕλλησι, λέγω δὴ τὰ 

περὶ Φαέϑοντα καὶ τὴν éxs(vou πτῶσιν, ἔτι δὲ τὰ 
δάκρυα τῶν αἰγείρων καὶ τοὺς μελανείμονας τοὺς 118. 

περὶ τὸν ποταμὸν οἰκοῦντας, οὕς φασι τὰς ἐσϑῆ- 
15 τας εἰσέτι νῦν φορεῖν τοιαύτας ἀπὸ τοῦ κατὰ Φαέ- 

ϑοντα πένϑους, καὶ πᾶσαν δὴ τὴν τραγικὴν καὶ 14 
1928. ταύτῃ προσεοικυῖαν ὕλην ἐπὶ μὲν τοῦ παρόντος 

ὑπερϑησόμεϑα διὰ τὸ μὴ λίαν καϑήκειν τῷ τῆς 
προκαταδκευῆς γένει τὴν περὶ τῶν τοιούτων ἀκρι- 

20 βολογίαν. μεταλαβόντες δὲ καιρὸν ἁρμόττοντα ποι- 15 

ησόμεϑα τὴν καϑήκουσαν μνήμην, καὶ μάλιστα 

διὰ τὴν Τιμαίου περὶ τοὺς προειρημένους τόπους 

ἄγνοιαν. 

Πλὴν ταῦτά γε τὰ πεδία τὸ παλαιὸν ἐνέμοντο 11 
25 Τυρρηνοί, καϑ' oUe χρόνους καὶ τὰ Φλέγραιά ποτε 

καλούμενα τὰ περὶ Καπύην καὶ NoAqv: ἃ δὴ καὶ 
διὰ τὸ πολλοῖς ἐμποδὼν εἶναι καὶ γνωρίζεσθαι με- 
γάλην ἐπ’ ἀρετῇ δόξαν εἴληφεν. διὸ καὶ τοὺς ἴστο- 3 

ροῦντας τὰς Τυρρηνῶν δυναστείας οὐ χρὴ ποιεῖ- 
30 σϑαν τὴν ἀναφορὰν ἐπὶ τὴν νῦν κατεχομένην ὑπ᾽ 

αὐτῶν χώραν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ προειρημένα πεδία καὶ 
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3Tüg ἐκ τούτων τῶν τόπων ἀφορμάς. οἷς ἐπιμιγνύ- 
μενον κατὰ τὴν παράϑεσιν Κελτοὶ καὶ περὶ τὸ κάλ- 
Aog τῆς χώρας ὀφϑαλμιάσαντες. ἔκ μικρᾶς προφά- 

σεῶς μεγάλῃ στρατιᾷ παραδόξως ἐπελθόντες ἐξέβα- 
λον ἐκ τῆς περὶ τὸν Π|άδον χώρας Τυρρηνοὺς καὶ 

κατέσχον αὐτοὶ τὰ πεδία. τὰ μὲν οὖν πρῶτα καὶ 
περὶ τὰς ἀνατολὰς τοῦ Πάδου κείμενα dou καὶ 
“εβέκιοι, μετὰ δὲ τούτους Ινδοβρες κατῴκησαν, ὃ 

μέγιστον ἔϑνος ἦν αὐτῶν" ἑξῆς δὲ τούτοις παρὰ 

τὸν ποταμὸν Γονομάνοι. τὰ δὲ πρὸς τὸν ᾿Ζδρίαν τὸ 
ἤδη προσήκοντα γένος ἄλλο πάνυ παλαιὸν διακατ- 

ἕσχεν᾽ προσαγορεύονται δ᾽ Οὐένετοι, τοῖς μὲν ἔϑεσι 

καὶ τῷ κόσμῳ βραχεῖ διαφέροντες Κελτῶν, γλώττῃ 

60' ἀλλοίᾳ χρώμενοι. περὶ ὧν οἵ τραγῳδιογράφοι 
πολύν τινα πεποίηνται λόγον καὶ πολλὴν διατέϑειν- 15 

ται τερατείαν. τὰ δὲ πέραν τοῦ Πάδου τὰ περὶ 
τὸν "Axsvvivov πρῶτοι μὲν άναρες, μετὰ δὲ τού- 

τους Βοῖοι κατῴκησαν ἕξῆς δὲ τούτων ὡς πρὸς 

τὸν ᾿Αδρίαν Λίγγονες, τὰ δὲ τελευταῖα πρὸς ϑα- 
8 λάττῃ Zhjvovsc. τὰ μὲν οὖν ἐπιφανέστατα τῶν κα- 119. 

194, τασχόντων τοὺς προειρημένους τόπους ἐϑνῶν ταῦϑ' 
9 ὑπῆρχεν. κουν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, τῆς 

10 λοιπῆς κατασκευῆς ἄμοιροι καϑεστῶτες. διὰ γὰρ τὸ 

στιβαδοκοιτεῖν καὶ κρεαφαγεῖν, ἔτι δὲ μηδὲν ἄλλο 

πλὴν τὰ πολεμικὰ καὶ τὰ κατὰ γεωργίαν ἀσκεῖν 25 

ἁπλοῦς εἶχον τοὺς βίους, οὔτ᾽ ἐπιστήμης ἄλλης 
οὔτε τέχνης παρ᾽ αὐτοῖς τὸ παράπαν γινωσκομέ- 

11 νης. ὕπαρξίς γε μὴν ξκάστοις ἦν ϑρέμματα καὶ χρυ- 

σὸς διὰ τὸ μόνα ταῦτα κατὰ τὰς περιστάδεις Qu- 

δίως δύνασϑαι πανταχῇ περιαγαγεῖν καὶ μεϑιστάναι 30 

12) κατὰ τὰς αὑτῶν προαιρέσεις. περὶ δὲ τὰς ἑταιρείας 

e 
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μεγίστην σπουδὴν ἐποιοῦντο διὰ τὸ καὶ φοβερώτα- 

τον καὶ δυνατώτατον εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς τοῦτον ὃς 

ἂν πλείστους ἔχειν δοκῇ τοὺς ϑεραπεύοντας καὶ 

συμπεριφερομένους αὐτῷ. 
5 Τὰς μὲν οὖν ἀρχὰς οὐ μόνον τῆς χώρας ἐπεκρά- 18 
τουν, ἀλλὰ καὶ τῶν σύνεγγυς πολλοὺς ὑπηκόους 

ἐπεποίηντο, τῇ τόλμῃ καταπεπληγμένοι. μετὰ δέ 2 

τινα χρόνον μάχῃ νικήσαντες Ῥωμαίους καὶ τοὺς 
μετὰ τούτων παραταξαμένους, ἑπόμενοι τοῖς φεύγου- 

10 GL τρισὶ τῆς μάχης ἡμέραις ὕστερον κατέσχον αὐτὴν 

τὴν Ῥώμην πλὴν τοῦ Καπετωλίου. γενομένου δ᾽ 8 
ἀντισπάσματος. καὶ τῶν Οὐενέτων ἐμβαλόντων εἰς 
τὴν χώραν αὐτῶν, τότε μὲν ποιησάμενοι συνϑήκας 
πρὸς Ρωμαίους καὶ τὴν πόλιν ἀποδόντες ἐπανῆλ- 
ϑον εἰς τὴν οἰκείαν. μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς ἐμφυλίοις 4 
συνείχοντο πολέμοις: ἔνιοι δὲ καὶ τῶν τὰς "Ἄλπεις 

κατοικούντων δρμὰς ἐποιοῦντο καὶ συνηϑροίξοντο 

πολλάκις ἐπ’ αὐτούς, ϑεωροῦντες ἐκ παραϑέδσεως 

τὴν παραγεγενημένην αὐτοῖς εὐδαιμονίαν. ἐν ᾧὧ 

καιρῷ Ῥωμαῖοι τήν τε σφετέραν δύναμιν ἀνέλαβον 

καὶ τὰ κατὰ τοὺς “ατίνους αὖϑις πράγματα συν- 

ἑστήσαντο. παραγενομένων δὲ πάλιν τῶν Κελτῶν 9 
εἰς Αλβαν στρατεύματι μεγάλῳ μετὰ τὴν τῆς πό- 
λεὼς κατάληψιν ἔτει τριακοστῷ, τότε μὲν oUx ἐτόλ- 

μησαν ἀντεξαγαγεῖν Ῥωμαῖοι τὰ στρατόπεδα διὰ τὸ 
παραδόξου γενομένης τῆς ἐφόδου προκαταληφϑῆναι 

καὶ μὴ καταταχῆδαι τὰς τῶν συμμάχων ἁϑροίδαν- 190. 

τας δυνάμεις. αὖϑις δ᾽ ἐξ ἐπιβολῆς ἑτέρας ἔτει δω- 7 

125. δεκάτῳ μετὰ μεγάλης στρατιᾶς ἐπιπορευομένων προ- 

80 αἰσϑόμενοι καὶ συναγείραντες τοὺς συμμάχους μετὰ 

πολλῆς προϑυμίας ἀπήντων, σπεύδοντες συμβαλεῖν 
Porvs. His. I. 10 

μὰ [2d 

2 e 

t3 σι 
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8 καὶ διακινδυνεῦσαι περὶ τῶν ὅλων. ot δὲ Γαλάται 
καταπλαγέντες τὴν ἔφοδον αὐτῶν καὶ διαστασιά- 

ὅαντες πρὸς σφᾶς νυχτὸς ἐπιγενομένης φυγῇ πα- 

ραπλησίαν ἐποιήσαντο τὴν ἀποχώρησιν εἰς τὴν οἱ- 
οχείαν. ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ φόβου τριακαίδεκα μὲν s 
ἔτη τὴν ἡσυχίαν ἔσχον, μετὰ δὲ ταῦτα συνορῶντες 
αὐξανομένην τὴν Ῥωμαίων δύναμιν εἰρήνην ἔποι- 

19 ήσαντο καὶ συνϑήκας. ἐν αἷς ἔτη τριάκοντα μεί- 

ναντὲες ἐμπεδῶς, αὖϑιο γενομένου κινήματος ἐκ τῶν 
Τρανδαλπίνων. δείσαντες μὴ πόλεμος αὐτοῖς ἐγερϑῇ 

βαρύς, ἀπὸ μὲν αὑτῶν ἔτρεψαν τὰς δρμὰς τῶν ἐξ- 
ανισταμένων, δωροφοροῦντες καὶ προτιϑέμενοι τὴν 

συγγένειαν, ἐπὶ δὲ Ρωμαίους παρώξυναν καὶ μετ- 
ἢ ἔσχον αὐτοῖς τῆς στρατείας. ἐν T τὴν ἔφοδον ποι- 

ησάμενον διὰ Τυρρηνίας. ὁμοῦ συστρατευσαμένων 

σφίσι Τυρρηνῶν. καὶ περιβαλόμενοι λείας πλῆϑος 
ἐκ μὲν τῆς Ρωμαίων ἐπαρχίας ἀσφαλῶς ἐπανῆλϑον. 

8 εἰς δὲ τὴν οἰκείαν ἀφικόμενοι καὶ στασιάσαντες 

περὶ τὴν τῶν εἰλημμένων πλεονεξίαν τῆς τε λείας 

καὶ τῆς αὑτῶν δυνάμεως τὸ πλεῖστον μέρος δὲε- so 
4 ἐφϑειραν. τοῦτο δὲ σύνηϑές ἐστι Γαλάταις πρότ- 

τειν, ἐπειδὰν σφετερίσωνταί τι τῶν πέλας, καὶ μά- 
λιόστα διὰ τὰς ἀλόγους οἰνοφλυγίας καὶ πλησμονάς. 

δ μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἔτει τετάρτῳ συμφρονήσαν- 

τες ἅμα Σαυνῖται καὶ Γαλάται παρετάξαντο 'Po- 56 

[n 0 

μὰ 5 

μαίοις ἐν τῇ Καμερτίων χώρα καὶ πολλοὺς αὐτῶν 

6év τῷ κινδύνῳ διέφϑειραν. ἐν à καιρῷ προσφι- 

λονικήσαντες πρὸς vo γεγονὸς ἐλάττωμ᾽ αὐτοῖς Ῥω- 

uoto. μετ᾿ ὀλίγας ἡμέρας ἐξῆλϑον καὶ συμβαλόν- — 

τες πᾶσι τοῖς στρατοπέδοις ἐν τῇ τῶν Σεντινατῶν so 
χώρᾳ πρὸς τοὺς προειρημένους τοὺς μὲν πλείστους 
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ἀπέχτειναν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἠνάγκασαν προτροπά- 

126. Óqv ἑκάστους εἰς τὴν οἰχείαν φυγεῖν. διαγενο- 3 

μένων δὲ πάλιν ἐτῶν δέκα παρεγένοντο Γαλάται 

μετὰ μεγάλης στρατιᾶς, πολιορκήσοντες τὴν ᾽άρρη- 191. 

5 τίνων πόλιν. Ῥωμαῖοι δὲ παραβοηϑήσαντες καὶ 8 
συμβαλόντες πρὸ τῆς πόλεως ἡττήϑησαν. ἐν δὲ 
τῇ μάχῃ ταύτῃ “Δευκίου τοῦ στρατηγοῦ τελευτήσαν- 

τος Μάνιον ἐπικατέστησαν τὸν Κόριον. οὗ πρε-9 

σβευτὰς ἐχπέμψαντος εἰς Γαλατίαν ὑπὲρ τῶν αἰχμα- 
10 λώτων, παρασπονδήσαντες ἐπανείλοντο τοὺς πρέ- 

σβεις. τῶν δὲ Ῥωμαίων ὑπὸ τὸν ϑυμὸν ἐκ χειρὸς 10 

ἐπιστρατευδσαμένων, ἀπαντήσαντες συνέβαλλον οἱ Σή- 

νῶνες καλούμενοι Γαλάται. Ῥωμαῖοι δ᾽ ἔκ παρα-1ῖ 

τάξεως κρατήσαντες αὐτῶν τοὺς μὲν πλείστους ἀπ- 

15 ἕχτειναν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐξέβαλον. τῆς δὲ χώρας 
ἐγένοντο πάσης ἐγκρατεῖς. εἰς ἣν καὶ πρώτην τῆς 12 
Γαλατίας ἀποικίαν ἔστειλαν τὴν Σήνην προσαγο- 

ρευομένην πόλιν, ὁμώνυμον οὖσαν τοῖς πρότερον 

αὐτὴν κατοικοῦσι Γαλάταις, ὑπὲρ ἧς ἀρτίως διεσα- 18 
20 φήσαμεν, φάσκοντες αὐτὴν παρὰ τὸν ᾿“δρίαν ἐπὶ 

τῷ πέρατι κεῖσϑοι τῶν περὶ τὸν Πᾳάδον πεδίων. 

oí δὲ Βοῖον. ϑεωροῦντες ἐκπεπτωκότας τοὺς Σή-20 

vov«g, καὶ δείσαντες περὶ σφῶν καὶ τῆς χώρας 
μὴ πάϑωσι τὸ παραπλήσιον ἐξεστράτευσαν πανδη- 

55 uel παρακαλέσαντες Τυρρηνούς. ἁϑροισϑέντες δὲ 2 

περὶ τὴν Ὀάδμονα προσαγορευομένην λίμνην παρ- 

ἑτάξαντο Ῥωμαίοις. ἐν δὲ τῇ μάχῃ ταύτῃ Τυρρη.- 8 
νῶν μὲν οἵ πλεῖστοι κατεκόπησαν, τῶν δὲ Βοίων 
τελέως ὀλίγοι διέφυγον. οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ κατὰ πό- 4 

80 δὰς ἐνιαυτῷ συμφρονήσαντες αὖϑις οἱ προειρημέ- 

νοι καὶ τοὺς ἄρτι τῶν νέων ἡβῶντας καϑοπλίσαν- 
10* 
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ὅτες παρετάξαντο πρὸς "Poucíovg. ἡττηϑέντες δ᾽ 

ὁλοσχερῶς τῇ μάχῃ μόλις εἶξαν ταῖς ψυχαῖς καὶ δια- 

πρεσβευσάμενοι περὶ σπονδῶν καὶ διαλύσεων συν- 
6 ϑήκας ἔϑεντο πρὸς Ρωμαίους. ταῦτα δὲ συνέβαινεν 

γίνεσϑαι τῷ τρίτῳ πρότερον ἔτει τῆς Πύρρου δια- 

βάσεως εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, πέμπτῳ δὲ τῆς Γαλατῶν περὶ 
7 Δελφοὺς διαφϑορᾶς. ἐν γὰρ τούτοις ἡ τύχη τοῖς 

καιροῖς ὡσανεὶ λοιμικήν τινὰ πολέμου διάϑεσιν ἐπ- 

197. 8 £ovqos πᾶσι Γαλάταις. ἐκ δὲ τῶν προειρημένων 
ἀγώνων δύο τὰ κάλλιστα συνεκύρησε Ρωμαίοις" τοῦ 
γὰρ κατακόπτεσϑαι συνήϑειαν ἐσχηκότες ὑπὸ Γα- 
λατῶν οὐδὲν ἠδύναντο δεινότερον ἰδεῖν οὐδὲ προσ- 122. 

9 δοκῆσαι τῶν αὐτοῖς ἤδη πεπραγμένων" ἐξ ὧν πρός 
τε Πύρρον ἀϑληταὶ τέλειοι γεγονότες τῶν κατὰ πό- 

104suov ἔργων συγκατέστησαν, τήν τε Γαλατῶν τόλ- ιτὉ 

uev ἐν καιρῷ καταπληξάμενοι λοιπὸν ἀπερισπάστως 
τὸ μὲν πρῶτον πρὸς Πύρρον περὶ τῆς ᾿Ιταλίας ἐπο- 
A&uovv, μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς Καρχηδονίους ὑπὲρ τῆς 
Σικελιωτῶν ἀρχῆς διηγωνίξοντο. 

21 ΓΓαλάται δ᾽ ἐκ τῶν προειρημένων ἐλαττωμάτων 20 
ἔτη μὲν πέντε καὶ τετταράκοντα τὴν ἡσυχίαν ἔσχον, 

2 εἰρήνην ἄγοντες πρὸς Ῥωμαίους. ἐπεὶ δ᾽ οἵ μὲν 
αὐτόπται γεγονότες τῶν δεινῶν éx τοῦ ζῆν ἐξεχώ- 

οησαν διὰ τὸν χρόνον, ἐπεγένοντο δὲ νέοι, ϑυμοῦ 
μὲν ἀλογίστου πλήρεις. ἄπειροι δὲ καὶ ἀόρατοι παν- 35 

ϑτὸς xoxo καὶ πάσης περιστάσεως, αὖϑις ἤρξαντο 
τὰ καϑεστῶτα κινεῖν, ὃ φύσιν ἔχει γίνεσϑαν καὶ 

τραχύνεσϑαι μὲν ἐκ τῶν τυχόντων πρὸς “Ρωμαίους, 

4 ἐπισπᾶσϑαι, δὲ τοὺς ἐκ τῶν "AAmsov Γαλάτας. τὸ 

μὲν οὖν πρῶτον χωρὶς τοῦ πλήϑους δι’ αὐτῶν τῶν 80. 
ἡγουμένων ἐν ἀπορρήτοις ἐπράττετο τὰ προειρη- 

σι 

μ- 0 
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μένα. διὸ xal παραγενομένων τῶν Τρανσαλπίνων 5 

ἕως owwvov μετὰ δυνάμεως, διαπιστήσαντα τὰ 
πλήϑη τῶν Βοίων καὶ στασιάδαντα πρός τε τοὺς 
ἑαυτῶν προεστῶτας καὶ πρὸς τοὺς παραγεγονότας 

5 ἀνεῖλον μὲν τοὺς ἰδίους βασιλεῖς "vw xol Γάλα- 

τον, κατέχοψαν δ᾽ ἀλλήλους, συμβαλόντες ἐκ πα- 
ρατάξεων. ὅτε δὴ καὶ Ῥωμαῖον κατάφοβοι γενόμε- 6 

vo, τὴν ἔροδον ἐξῆλϑον μετὰ στρατοπέδου" συνέν- 
τες δὲ τὴν αὐθαίρετον καταφϑορὰν τῶν Γαλατῶν 

10 αὖϑις ἀνεχώρησαν εἰς τὴν οἰχείαν. μετὰ δὲ τοῦ- 

τον τὸν φόβον ἔτει πέμπτῳ, Μάρκου “επέδου στρα- 

τηγοῦντος, κατεκληρούχησαν ἐν Γαλατία Ῥωμαῖοι 
τὴν Πικεντίνην προσαγορευομένην χώραν, ἐξ ἧς 

128. νικήσαντες ἐξέβαλον τοὺς Σήνωνας προσαγορευομέ-. 
τόνους Γαλάτας, Γαΐου Φλαμινίου ταύτην τὴν δημα- 8 

γωγίαν εἰδσηγηδσαμένου καὶ πολιτείαν, ἣν δὴ καὶ 

“Ῥωμαίοις ὡς ἔπος εἰπεῖν φατέον ἀρχηγὸν μὲν γε- 

νέσϑαι τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τοῦ δήμου διαστροφῆς. 
αἰτίαν δὲ καὶ τοῦ μετὰ ταῦτα πολέμου συστάντος 198, 

30 αὐτοῖς πρὸς τοὺς προειρημένους. πολλοὶ μὲν γὰρ 9 

τῶν Γαλατῶν ὑπεδύοντο τὴν πρᾶξιν, μάλιστα δ᾽ 
of Βοῖοι. διὰ τὸ συντερμονεῖν τῇ τῶν “Ρωμαίων 

χώρᾳ, νομίσαντες οὐχ ὑπὲρ ἡγεμονίας ἔτι καὶ δυ- 

ναστείας Ῥωμαίους τὸν πρὸς αὐτοὺς ποιήσασϑαι 

25 πόλεμον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὁλοσχεροῦς ἐξαναστάσεως καὶ 
καταφθορᾶς. 

Διόπερ εὐϑέως τὰ μέγιστα τῶν ἐθνῶν, τό τε 22 

τῶν ᾿Ινσόμβρων καὶ Βοίων, συμφρονήσαντα διεπέμ- 

ποντὸ πρὸς τοὺς χατὰ τὰς "AÀmsug καὶ περὶ τὸν 

80 Podevóv ποταμὸν κατοικοῦντας Γαλάτας. προσαγο- 

ρευομένους δὲ διὰ τὸ μισϑοῦ στρατεύειν Γαισάτους" 
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243 γὰρ λέξις αὕτη τοῦτο σημαίνει κυρίως. ὧν τοῖς 
βασιλεῦσι Κογκολιτάνῳ καὶ ᾿Φνηροέστῳ παραυτίκα 
μὲν χρυσίου προτείναντες πλῆϑος, εἰς τὸ μέλλον 

(δ᾽) ὑποδεικνύντες τὸ μέγεϑος τῆς Ῥωμαίων εὐδαι- 

μονίας καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ὑπαρξόντων αὐτοῖς ἀγα- 5 

ϑῶν, ἐὰν κρατήσωσι, προετρέποντο καὶ παρώξυνον 
ὃ πρὸς τὴν ἐπὶ Ρωμαίους στρατείαν. ῥαδίως δ᾽ ἔπει- 
σαν, ἅμα τοῖς προειρημένοις διδόντες μὲν τὰ πιστὰ 
περὶ τῆς αὑτῶν συμμαχίας, ἀναμιμνήσκοντες δὲ τῆς 

ἀτῶν ἰδίων προγόνων πράξεως αὐτούς" ἐν Tj ̓ κεῖνοι 10 
στρατεύσαντες οὐ μόνον ἐνίκησαν μαχόμενοι ἱΡω- 

μαίους. ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν μάχην ἐξ ἐφόδου κατ- 
ὕξσχον αὐτὴν τὴν Ρώμην" γενόμενοι δὲ καὶ τῶν 

ὑπαρχόντων ἁπάντων ἐγχρατεῖς καὶ τῆς πόλεως 

αὐτῆς ἑπτὰ μῆνας κυριεύσαντες, τέλος ἐθελοντὶ καὶ 15 

μετὰ χάριτος παραδόντες τὴν πόλιν, ἄϑραυστοι καὶ 

ἀσινεῖς ἔχοντες τὴν ὠφέλειαν εἰς τὴν οἰκείαν ἐπ- 

θανῆλθον. ὧν ἀκούοντες οὗ περὶ αὐτοὺς ἡγεμόνες 
199. οὕτω παρωρμήϑησαν ἐπὶ τὴν στρατείαν ὥστε μηδέ- 

ποτε μήτε πλείους μήτ᾽ ἐνδοξοτέρους μήτε μαχιμῶ- 30 
τέρους ἄνδρας ἐξελϑεῖν ἐκ τούτων τῶν τόπων τῆς 

1 Γαλατίας. κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους “Ρωμαῖοι 

τὰ μὲν ἀκούοντες τὰ δὲ καταμαντευόμενοι τὸ μέλ- 
λον εἰς φόβους ἐνέπιπτον συνεχεῖς καὶ ταραχὰς 

8 ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε ποτὲ μὲν στρατόπεδα καταγρά- 25 
φειν καὶ σίτου καὶ τῶν ἐπιτηδείων ποιεῖσϑαι παρα- 
σκευάς, ποτὲ δὲ καὶ τὰς δυνάμεις ἐξάγειν ἐπὶ τοὺς 194. 
ὕρους, ὡς ἤδη παρόντων εἰς τὴν χώραν τῶν πολε- 

μίων. οὐδέπω κεκινηκότων ἔκ τῆς οἰκείας τῶν Κελ- 

ϑτῶν. οὐκ ἐλάχιστα δὲ συνήργησεν καὶ Καρχηδο- 90 

ψίοις τοῦτο τὸ κίνημα πρὸς τὸ κατασκευάσασϑαι τὰ 
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κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἀσφαλῶς. Ρωμαῖοι γάρ, ὡς καὶ 10 

πρόσϑεν ἡμῖν εἴρηται, κρίνοντες ἀναγκαιότερα ταῦτα 
διὰ τὸ πρὸς ταῖς πλευραῖς αὐτῶν ὑπάρχειν παρορᾶν 
ἠναγκάξοντο τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν, δσπουδάξοντες 

ο πρότερον ἐν καλῷ ϑέσϑαι τὰ κατὰ τοὺς Κελτούς. 
διόπερ ἀσφαλισάμενοι τὰ πρὸς τοὺς Καρχηδονίους 11 

διὰ τῶν πρὸς τὸν ᾿“σδρούβαν ὁμολογιῶν, ὑπὲρ ὧν 

ἄρτι δεδηλώκαμεν, ἐνεχείρησαν ὁμοϑυμαδὸν ἐν τού- 

τοις τοῖς καιροῖς πρὸς τοὺς κατὰ (τὴν ᾿Ιταλίαν) πολε- 

10 ψμίους. νομίζοντες συμφέρειν σφίσι τὸ διακριϑῆναι 

πρὸς τούτους. 

Οἱ δὲ Γαισάται Γαλάται συστησάμενοι δύναμιν 25 
πολυτελῆ καὶ βαρεῖαν ἧκον ὑπεράραντες τὰς "AÀ- 

σεις εἰς τὸν Πάδον ποταμὸν ἔτει μετὰ τὴν τῆς χώ- 

ιόρας διάδοσιν ὀγδόῳ. τὸ μὲν οὖν τῶν ἸΙνσόμβοων 2 
καὶ Βοίων γένος ἔμεινε γενναίως ἐν ταῖς ἐξ ἀρχῆς 

ἐπιβολαῖς, οἵ δ᾽ Οὐένετοι καὶ Γονομάνοι, διαπρε- 

σβευσαμένων Ρωμαίων, τούτοις εἵλοντο συμμαχεῖν. 

διὸ καὶ μέρος τι τῆς δυνάμεως καταλιπεῖν ἠναγκά- 8 

20 σὄϑησαν oi βασιλεῖς τῶν Κελτῶν φυλακῆς χάριν τῆς 

χώρας πρὺς τὸν ἀπὸ τούτων φόβον. αὐτοὶ δ᾽ ἐξά- 4 
ραντὲς παντὶ τῷ στρατεύματι κατατεϑαρρηκότως 
ὥρμησαν. ποιούμενοι τὴν πορείαν ὡς ἐπὶ Tvoom- 

180. νίας. ἔχοντες πεζοὺς μὲν εἰς πεντακισμυρίους. ἵπ- 

“35 πεῖς δὲ καὶ συνωρίδας εἰς δισμυρίους. Ρωμαῖοι δ᾽ 5 

ὡς ϑᾶττον ἤκουσαν τοὺς Κελτοὺς ὑπερβεβληκέναι 

τὰς "AÀmse, Δεύκιον μὲν Αἰμίλιον ὕπατον μετὰ 

δυνάμεως ἐξαπέστειλαν ὡς ἐπ᾽ ᾿Δριμίνου, τηρήσοντα 
ταύτῃ τῶν ἐναντίων τὴν ἔφοδον, ἕνα δὲ τῶν ἕξα- 

80 πελέκεων εἰς Τυρρηνίαν. ὃ μὲν γὰρ ἕτερος τῶν 6 

ὑπάτων Γάιος ᾿Δτίλιος προΞξεληλυϑὼς ἔτυχεν εἰς 
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7 Σαρδόνα μετὰ τῶν στρατοπέδων, of δ᾽ ἐν τῇ Ῥώμῃ 
πάντες περιδεεῖς ἦσαν, μέγαν καὶ φοβερὸν αὑτοῖς 195. 

ὑπολαμβάνοντες ἐπιφέρεσϑαι κίνδυνον. ἔπασχον δὲ 
τοῦτ᾽ εἰκότως, ἔτι περὶ Γαλατῶν ἐγκαϑημένου ταῖς 

ϑψυχαῖς αὐτῶν τοῦ παλαιοῦ φόβου. διὸ καὶ πρὸς 5 

ταύτην ἀναφέροντες τὴν ἔννοιαν τὰ μὲν συνήϑροι- 

ξον, τὰ δὲ κατέγραφον στρατόπεδα, τοῖς δ᾽ ἑτοίμοις 

9 εἶναι παρήγγελλον τῶν συμμάχων. καϑόλου δὲ τοῖς 
ὑποτεταγμένοις ἀναφέρειν ἐπέταξαν ἀπογραφὰς τῶν 

ἐν ταῖς ἡλικίαις, σπουδάξοντες εἰδέναι τὸ σύμπαν 10 

11 πλῆϑος τῆς ὑπαρχούσης αὐτοῖς δυνάμεως. σίτου 

δὲ καὶ βελῶν καὶ τῆς ἄλλης ἐπιτηδειότητος πρὺς 

πόλεμον τηλικαύτην émoujGovro κατασκευὴν ἡλίκην 

19 οὐδείς πῶ μνημονεύει πρότερον. δυνηργεῖτο δ᾽ 
1ιϑαὐύτοῖς πάντα καὶ πανταχόϑεν ἑτοίμως. καταπε- 15 

πληγμένοι γὰρ oí τὴν ᾿Ιταλίαν οἰκοῦντες τὴν τῶν 

Γαλατῶν ἔφοδον οὐκέτι Ῥωμαίοις ἡγοῦντο συμμα- 
χεῖν οὐδὲ περὶ τῆς τούτων ἡγεμονίας γίνεσϑαι τὸν 
πόλεμον, ἀλλὰ περὶ σφῶν ἐνόμιξον ἕκαστοι καὶ τῆς 
ἰδίας πόλεως καὶ χώρας ἐπιφέρεσϑαι τὸν κίνδυνον. 30 

14 διόπερ ἑτοίμως τοῖς παραγγελλομένοις ὑπήκουον. 

24 "Iva δὲ συμφανὲς ἐπ᾽ αὐτῶν γένηται τῶν ἔργων 

ἡλίκοις ᾿Δἀννίβας ἐτόλμησε πράγμασιν ἐπιϑέσϑαι 
181. [μετὰ δὲ ταῦτα] καὶ πρὸς ἡλίκην δυναστείαν παρα- 

βόλως ἀντοφϑαλμήσας ἐπὶ τοσοῦτο καϑίύκετο τῆς 25 

προϑέσεως ὥστε τοῖς μεγίστοις συμπτώμασι περι- 
2 βάλλειν Ρωμαίους. δητέον ἂν εἴη τὴν παρασκευὴν 

καὶ τὸ πλῆϑος τῆς ὑπαρχούσης αὐτοῖς τότε δυνά- 
8 μεῶς. μετὰ μὲν δὴ τῶν ὑπάτων ἐξεληλύϑει τέτταρα 
στρατόπεδα ἹῬωμαῖΐχά, πεντάκις μὲν χιλίους καὶ 30 
διακοσίους πεζούς, ἱππεῖς δὲ τριακοσίους ἔχον 
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ἕκαστον. σύμμαχοι δὲ μεϑ’ ἑκατέρων ἦσαν oi συν- 4 
ἄμφω πεζοὶ μὲν τρισμύριοι, δισχίλιοι δ᾽ ἱππεῖς. 
τῶν δ᾽ ἐκ τοῦ καιροῦ προσβοηϑησάντων εἰς τὴν ὕ 
Ῥώμην Σαβίνων καὶ Τυρρηνῶν ἱππεῖς μὲν ἦσαν 

5 εἰς τετρακισχιλίους, πεζοὶ δὲ πλείους. τῶν πεντακιδ- 

μυρίων. τούτους μὲν ἁϑροίσαντες ὡς ἐπὶ Τυρρη- ὁ 126. 

νίας προεκάϑισαν, ἑξαπέλεκυν αὐτοῖς ἡγεμόνα συ- 

στήσαντες. οἱ δὲ τὸν ᾿Ζπεννῖνον κατοικοῦντες "'Ou- 1 

βοοι καὶ Σαρσινάτοι δσυνήχϑησαν εἰς δισμυρίους, 

10 μετὰ δὲ τούτων Οὐένετοι καὶ Γονομάνοι δισμύριοι. 
τούτους δ᾽ ἔταξαν ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς Γαλατίας, ἵν᾽ 
ἐμβαλόντες εἰς τὴν τῶν Βοίων χώραν ἀντιπερι- 

σπῶσι τοὺς ἐξεληλυϑότας. τὰ μὲν οὖν προκαϑ- 

ἤμενα στρατόπεδα τῆς χώρας ταῦτ᾽ ἦν. ἐν δὲ τῇ 
ιό Ῥώμῃ διέτριβον ἡτοιμασμένοι χάριν τῶν συμβαι- 

νόντων ἕν τοῖς πολέμοις, ἐφεδρείας ἔχοντες τάξιν, 
“Ρωμαίων μὲν αὐτῶν πεζοὶ δισμύριοι, μετὰ δὲ τού- 
τῶν ἱππεῖς χίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ συμμά- 
qov πεζοὶ μὲν τρισμύριοι, δισχίλιοι δ᾽ ἱππεῖς. κα- 10 

20 ταγραφαὶ δ᾽ ἀνηνέχϑησαν Λατίνων μὲν ὀκχτακισ- 
μύριοι πεζοί, πεντακισχίλιοι δ᾽ ἱππεῖς, Σαυνιτῶν 

0b πεζοὶ μὲν ἑπτακισμύριοι, μετὰ δὲ τούτων ἱππεῖς 
ἑπτακισχίλιοι. καὶ μὴν ᾿Ιαπύγων καὶ Μεσσαπίων ii 
συνάμφω πεζῶν μὲν πέντε μυριάδες, ἱππεῖς δὲ μύ- 

ὁ5 ρίον σὺν ἑξακισχιλίοις, “ευκανῶν δὲ πεζοὶ μὲν τρισ- 12 
132. μύριοι, τρισχίλιοι δ᾽ ἱππεῖς, Μαρσῶν δὲ καὶ Μαρ- 

ρουκίνων καὶ Φερεντάνων, ἔτι δ᾽ Οὐεστίνων πεζοὶ 

μὲν δισμύριοι, τετρακισχίλιοι δ᾽ ἱππεῖς. ἔτι γε.18 
μὴν καὶ ἐν Σικελίᾳ καὶ Τάραντι στρατόπεδα δύο παρ- 

80 ἐρφρήδρευεν, ὧν ἑκάτερον ἦν ἀνὰ τετρακισχιλίους 

καὶ διακοσίους πεζούς. ἱππεῖς δὲ διακοσίους. ῬΡω- 14 

oo 

He) 
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μαίων ὃὲ καὶ Καμπανῶν ἡ πληϑὺς πεζῶν μὲν εἰς 
εἴκοσι καὶ πέντε κατελέχϑησαν μυριάδες, ἱππέων 

δ᾽ ἐπὶ ταῖς δύο μυριάσιν ἐπῆσαν ἔτι τρεῖς χιλιάδες. 

16 ὥστ᾽ εἶναι τὸ [κεφάλαιον τῶν μὲν προχαϑημένων 
τῆς Ῥώμης δυνάμεων πεζοὶ μὲν ὑπὲρ πεντεκαίδεκα 5 

16 μυριάδες, ἱππεῖς δὲ πρὸς ἑξακισχιλίους, τὸ δὲ] σύμ- 

παν πλῆϑος τῶν δυναμένων ὅπλα βαστάξειν, αὐτῶν 

τε Ῥωμαίων καὶ τῶν συμμάχων, πεξῶν ὑπὲρ τὰς 
ἑβδομήκοντα μυριάδας, ἱππέων δ᾽ εἰς ἑπτὰ μυριά- 

11 δας. ἐφ᾽ οἣς ᾿ἀννίβας ἐλάττους ἔχων δισμυρίων 1 
ἐπέβαλεν εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν. περὶ μὲν οὖν τούτων 127. 
ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέστερον ἐχποιήδει κατανοεῖν. 

95 Οἱ δὲ Κελτοὶ κατάραντες εἰς τὴν Τυρρηνίαν ἐπ- 
&mogsvovro τὴν χώραν, πορϑοῦντες ἀδεῶς" οὐδενὸς 

δ᾽ αὐτοῖς ἀντιταττομένου, τέλος ἐπ᾿ αὐτὴν ὥρμησαν 15 

τὴν Ῥώμην. ἤδη δ᾽ αὐτῶν περὶ πόλιν ὄντων ἣ 
καλεῖται μὲν Κλούσιον, ἀπέχει δ᾽ ἡμερῶν τριῶν 
ὁδὸν ἀπὸ τῆς Ρώμης. προδαγγέλλεται διότι κατόπιν 

αὐτοῖς ἕπονται καὶ συνάπτουσιν αἷ προκαϑήμεναι 
8 τῶν Ρωμαίων ἐν τῇ Τυρρηνίᾳ δυνάμεις. οἵ δ᾽ ἀκού- 20 

σαντες ἐξ ὑποστροφῆς ἀπήντων, σπεύδοντες τούτοις 

ἀσυμβαλεῖν. ἐγγίσαντες δ᾽ ἀλλήλοις ἤδη περὶ δυ- 
σμὰς ἡλίου, τότε μὲν ἐν συμμέτρῳ διαστήματι κατα- 

5 στρατοπεδεύσαντες ηὐλίσϑησαν ἀμφότεροι. τῆς δὲ 
νυχτὸς ἐπιγενομένης πῦρ ἀνακαύσαντες οἱ Κελτοὶ 36 

τοὺς μὲν ἱππεῖς ἀπέλιπον, συντάξαντες ἅμα τῷ φωτὶ 
188, συμφανεῖς γενομένους τοῖς πολεμίοις ὑποχωρεῖν κατὰ 

6r0v αὐτὸν στίβον. αὐτοὶ δὲ λαϑραίαν ποιησάμενοι 
τὴν ἀποχώρησιν ὡς ἐπὶ πόλιν Φαισόλαν αὐτοῦ παρ- 
ἐνέβαλον, πρόϑεσιν ἔχοντες ἅμα μὲν ἐχδέχεσϑαι 380 
τοὺς ἑαυτῶν ἱππεῖς, ἅμα δὲ παραδόξως ἐνοχλῆσαι 
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τὴν τῶν ὑπεναντίων ἔφοδον. οἵ δὲ Ῥωμαῖοι τῆς τ 
ἡμέρας ἐπιγενομένης συνιδόντες τοὺς ἱππεῖς αὐτοὺς 

καὶ νομίδαντες τοὺς Κελτοὺς ἀποδεδρακέναι, κατὰ 

σπουδὴν ἠκολούϑουν τοῖς ἱππεῦσιν κατὰ τὴν ἐκείνων 

5 ἀποχώρησιν. uox δὲ τῷ συνεγγίξειν τοῖς πολεμίοις 8 

διαναστάντων τῶν Κελτῶν καὶ συμπεσόντων αὐτοῖς 

ἦν ἀγὼν τὰς ἀρχὰς ἐξ ἀμφοῖν βίαιος. τέλος δὲ καϑ- 9 

ὑπερεχόντων τῶν Κελτῶν τῇ τόλμῃ καὶ τῷ πλήϑει, 

συνέβη διαφϑαρῆνανι μὲν τῶν Ρωμαίων οὐκ ἐλάτ- 
10 rovg. ἑξακισχιλίων, τοὺς δὲ λοιποὺς φεύγειν" ὧν οἵ 

πλείους πρός τινα τόπον ἐρυμνὸν ἀποχωρήθδαντες 
ἔμενον. οἣς τὸ μὲν πρῶτον οἱ Κελτοὶ πολιορκεῖν 10 

ἐπεβάλοντο" κακῶς δ᾽ ἀπαλλάττοντες ἐκ τῆς προγε- 
γενημένης ἐν τῇ νυκτὶ πορείας καὶ κακοπαϑείας καὶ 

15 ταλαιπωρίας ὥρμησαν πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ ϑερα- 
πείαν, φυλακὴν ἀπολιπόντες τῶν ἰδίων ἱππέων περὶ 
τὸν λόφον. πρόϑεσιν ἔχοντες κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν 11 

πολιορχεῖν τοὺς συμπεφευγότας, ἐὰν μὴ παραδῶσιν 198. 

ἑαυτοὺς ἑχουσίως. 

20 Κατὰ δὲ τὸν χαιρὸν τοῦτον “εύκιος Αἰμίλιος ὃ 26 
προκαϑήμενος ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν ᾿Αδρίαν τόπων 
ἀκούσας τοὺς Κελτοὺς διὰ Τυρρηνίας ἐμβεβληκότας 

συνεγγίζειν τῇ Ῥώμῃ, παρῆν βοηϑῶν κατὰ δπου- 

δὴν εὐτυχῶς εἰς δέοντα καιρόν. καταστρατοπεδεύ- 2 
85 σαντος δ᾽ αὐτοῦ σύνεγγυς τῶν πολεμίων. κατιδόν- 

τες τὰ πυρὰ καὶ νοήσαντες τὸ γεγονὸς oí συμπεφευ- 
γότες ἐπὶ τὸν Aógov ταχέως ἀναϑαρρήσαντες ἐξ- 
απέστειλαν αὑτῶν τινας τῆς νυχτὸς ἀνόπλους διὰ 

τῆς ὕλης ἀναγγελοῦντας τῷ στρατηγῷ τὸ συμβεβη- 

80 κός. ὁ δὲ διακούσας καὶ ϑεωρῶν οὐδὲ διαβούλιον 3 
αὑτῷ καταλειπόμενον ὑπὲρ τῶν ἐνεστώτων, τοῖς 
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μὲν χιλιάρχοις ἅμα τῷ φωτὶ παρήγγειλε τοὺς πεζοὺς 

184. ἐξάγειν, αὐτὸς δὲ τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβὼν καϑηγεῖτο 
τῆς δυνάμεως, ποιούμενος τὴν πορείαν ἐπὶ τὸν 

ἀπροειρημένον βουνόν. οἱ δὲ τῶν Γαλατῶν ἡγε- 
μόνες ἀφορῶντες τὰ πυρὰ τῆς νυχτὸς καὶ συλλογι- 

ξόμενονι τὴν παρουσίαν τῶν πολεμίων δσυνήδρευον. 

ὅ οἷς ᾿δνηροέστης ὁ βασιλεὺς γνώμην εἰσέφερε λέγων 

ὅτι δεῖ τοσαύτης λείας ἐγκρατεῖς γεγονότας --- ἣν γάρ, 

ὡς ἔοικε, καὶ τὸ τῶν σωμάτων καὶ ϑρεμμάτων 
πλῆϑος, ἔτι δὲ τῆς ἀποσχευῆς ἧς εἶχον, ἀμύϑητον --- 1o 

ὁ διόπερ ἔφη δεῖν μὴ κινδυνεύειν ἔτι μηδὲ παραβάλλε- 
σϑαι τοῖς ὅλοις, ἀλλ᾽ εἰς τὴν οἰκείαν ἀδεῶς ἐπανάγειν" 

ταῦτα δ᾽ ἀποδκευαδσαμένους καὶ γενομένους eütovove 

αὖϑις ἐγχειρεῖν ὁλοσχερῶς, ἐὰν δοκῇ, τοῖς Ῥωμαίων 
1 πράγμασιν. δόξαντος δὲ σφίσι κατὰ τὴν ᾿'ἀνηροέστου 
γνώμην χρήδσασϑαι τοῖς παροῦσιν, οὗτοι μὲν τῆς 

νυχτὸς ταῦτα βουλευσάμενοι, πρὸ φωτὸς ἀναξεύ- 

ἕαντες προῆγον παρὰ ϑάλατταν διὰ τῆς Τυρρηνῶν 
Βχώρας. ὃ δὲ Δεύκιος ἀναλαβὼν ἐκ τοῦ βουνοῦ 

τὸ διασῳζόμενον τοῦ στρατοπέδου μέρος ἅμα ταῖς 

ἰδίαις δυνάμεσι τὸ μὲν διακινδυνεύειν ἐκ παρα- 

τάξεως οὐδαμῶς ἔκρινε συμφέρειν, ἐπιτηρεῖν δὲ 

5 

μι 5 

μᾶλλον καιροὺς καὶ τόπους εὐφυεῖς ἑπόμενος, ἐάν 199. 
$Y 

πού τι βλάψαι τοὺς πολεμίους ἢ τῆς λείας ἀποσπά- 

σαν δυνηϑῇ. 

297 Κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους ἐκ Σαρδόνος 

μετὰ τῶν στρατοπέδων Γάιος ᾿Δτίλιος ὕπατος εἰς 

Πίσας καταπεπλευκὼς προῆγε μετὰ τῆς δυνάμεως 

εἰς Ῥώμην, ἐναντίαν ποιούμενος τοῖς πολεμίοις τὴν 

ἃ πορείαν. ἤδη δὲ περὶ Τελαμῶνα τῆς Τυρρηνίας 
τῶν Κελτῶν ὑπαρχόντων, οἷ προνομεύοντες ἐξ αὐτῶν 

25 

80 
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ἐμπεσόντες εἰς τοὺς παρὰ τοῦ Γαΐου προπορευο- 
μένους ἑάλωσαν" καὶ τά τε προγεγονότα διεσάφουν 3 
ἀνακρινόμενον τῷ στρατηγῷ καὶ τὴν παρουσίαν 
ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων ἀνήγγελλον, σημαί- 

δνοντες διότι τελείως σύνεγγύς εἰσιν οἵ Κελτοὶ καὶ 

18ὅ. τούτων κατόπιν οἵ περὶ τὸν “εύκιον. ὃ δὲ τὰ μὲν 4 

ξενισϑεὶς ἐπὶ τοῖς προσπίπτουσι, τὰ δ᾽ εὔελπις γενό- 

μενος ἐπὶ τῷ δοκεῖν μέσους κατὰ πορείαν ἀπειλη- 
φέναι τοὺς Κελτούς, τοῖς μὲν χιλιάρχοις παρήγγειλε 

10 τάττειν τὰ στρατόπεδα καὶ βάδην εἰς τοὔμπροσϑεν 
προάγειν, καϑ' ὅσον ἂν οἱ τόποι προσδέχωνται τὴν 

μετωπηδὸν ἔφοδον. αὐτὸς δὲ συνθεωρήσας εὐκαίρως ὅ 

λόφον κείμενον ὑπὲρ τὴν ὁδόν, ὑφ᾽ ὃν ἔδει παρα- 

πορευϑῆναι τοὺς Κελτούς, ἀναλαβὼν τοὺς ἱππεῖς 

15 ὥρμησε σπεύδων προκαταλαβέσϑαι τὴν ἀκρολοφίαν 

καὶ πρῶτος κατάρξαι τοῦ κινδύνου, πεπειδμένος τῆς 

ἐπιγραφῆς τῶν ἐκβαινόντων πλεῖστον οὕτω κληρονο- 

μήσειν. οἵ δὲ Κελτοὶ τὸ μὲν πρῶτον τὴν παρουσίαν 6 

τῶν περὶ τὸν ᾿Ατίλιον ἀγνοοῦντες, ἐκ δὲ τοῦ συμ- 
20 βαίνοντος ὑπολαμβάνοντες τοὺς περὶ τὸν Αἰμίλιον 

περιπεπορεῦσϑαι τὴν νύχτα τοῖς ἱππεῦσι καὶ προ- 

καταλαμβάνεσϑαι τοὺς τόπους, εὐθέως ἐξαπέστελλον 

τοὺς παρ᾽ αὑτῶν ἱππεῖς καί τινας τῶν εὐξώνων, 

ἀντιποιησομένους τῶν κατὰ τὸν βουνὸν τόπων. ταχὺ 

s) δὲ συνέντες τὴν τοῦ Γαΐου παρουσίαν ἔκ τινος τῶν 

ἀχϑέντων αἰχμαλώτων σπουδῇ παρενέβαλον τοὺς 

πεξούς, ποιούμενοι τὴν ἔχταξιν ἅμα πρὸς ἑἕχατέραν 

τὴν ἐπιφάνειαν, καὶ τὴν ἀπ᾽ οὐρᾶς καὶ τὴν κατὰ 

πρόσωπον’ οἣς μὲν γὰρ ἤδεσαν ἑπομένους αὑτοῖς, 8 180. 

30 οὺς δὲ κατὰ τὸ στόμα προσεδόκων ἀπαντήσειν, ἔκ 
τε τῶν προδαγγελλομένων τεχμαιρόμενοι καὶ τῶν 
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28xov' αὐτὸν τὸν καιρὸν συμβαινόντων. οἵ δὲ περὶ 
τὸν Αἰμίλιον ἀκηκοότες μὲν τὸν εἰς τὰς Πίσας 
κατάπλουν τῶν στρατοπέδων, οὔπω δὲ προσδοχῶν- 
τες αὐτὰ συνεγγίξειν, τότε σαφῶς ἐκ τοῦ περὶ τὸν 

λόφον ἀγῶνος ἔγνωσαν διότι τελέως ἐγγὺς εἶναι 5 

συμβαίνει τὰς οἰκείας αὐτῶν δυνάμεις. διὸ καὶ 

τοὺς μὲν ἱππεῖς παραυτίκα βοηϑήσοντας ἐξαπ- 
ἕστελλον τοῖς ἐν τῷ λόφῳ διαγωνιξομένοις. αὐτοὶ 

δὲ κατὰ τὰς εἰθισμένας τάξεις διακοσμήσαντες τοὺς 

186. 8 πεζοὺς προῆγον ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους. οἷ δὲ Κελ- 10 

τοὶ τοὺς μὲν ἐκ τῶν ΄Ζλπεων Γαισάτους προῦσ- 
αγορευομένους ἔταξαν πρὸς τὴν ἀπ᾽ οὐρᾶς ἐπιφάνειαν, 

ἣ προσεδόκων τοὺς περὶ τὸν Αἰμίλιον, ἐπὶ δὲ τού- 
τοις τοὺς ᾿Ινσομβρας᾽ πρὸς δὲ τὴν κατὰ πρόσωπον 
τοὺς Ταυρίσκους καὶ τοὺς ἐπὶ τάδε τοῦ Πάδου 15 

κατοικοῦντας Βοίους παρενέβαλον, τὴν ἐναντίαν 

μὲν στάσιν ἔχοντας τοῖς προειρημένοις, βλέποντας 

δὲ πρὸς τὴν τῶν τοῦ Γαΐου στρατοπέδων ἔφοδον. 
ὅτὰς δ᾽ ἁμάξας καὶ συνωρίδας ἐκτὸς ἑκατέρου τοῦ 

κέρατος παρέστησαν, τὴν δὲ λείαν εἴς τι τῶν παρα- 30 
κειμένων ὀρῶν φυλακὴν περιστήσαντες ἥϑροιζξον. 

ὁ γενομένης δ᾽ ἀμφιστόμου τῆς τῶν Κελτῶν δυνά- 
μεως, οὐ μόνον καταπληκτικὴν ἀλλὰ καὶ πρακτικὴν 

Ἰ εἶναι συνέβαινε τὴν τάξιν. οἱ μὲν οὖν Ἴνσομβρες 

καὶ Βοῖοι τὰς ἀναξυρίδας ἔχοντες καὶ τοὺς εὐπετεῖρ 95 

ϑτῶν σάγων περὶ αὑτοὺς ἐξέταξαν. οἱ δὲ Γαισάται 

διά τε τὴν φιλοδοξίαν καὶ τὸ ϑάρσος ταῦτ᾽ ἀπορρί- 

ψαντες γυμνοὶ μετ᾽ αὐτῶν τῶν ὅπλων πρῶτοι τῆς 

δυνάμεως κατέστησαν. ὑπολαβόντες οὕτως ἔσεσϑαι 

πρακτικώτατον διὰ τό τινας τῶν τόπων βατώδεις so 
ὄντας ἐμπλέκεσϑαι τοῖς ἐφάμμασι καὶ παραποδίζειν 
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τὴν τῶν ὅπλων χρείαν. τὸ uiv οὖν πρῶτον αὐτὸς 9 
ὁ χατὰ τὸν λόφον ἐνειστήκει κίνδυνος, ἅπασιν ὧν 
σύνοπτος. ὡς ἂν ἅμα τοδούτου πλήϑους ἱππέων 

ἀφ’ ἑἕχάστου τῶν στρατοπέδων ἀναμὶξ ἀλλήλοις 181. 
5 συμπεπτωκότοςρ. ἐν δὲ τούτῳ τῷ καιρῷ συνέβη 10 
Γάιον μὲν τὸν ὕπατον παραβόλως ἀγωνιζόμενον ἐν 
χειρῶν νόμῳ τελευτῆσαι τὸν βίον, τὴν δὲ κεφαλὴν 

αὐτοῦ πρὺς τοὺς βασιλέας ἐπανενεχϑῆναι τῶν Κελ- 

vOv: τοὺς δὲ τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς κινδυνεύσαντας 

10 ἐρρωμένως τέλος ἐπικρατῆσαι τοῦ τόπου καὶ τῶν 
ὑπεναντίων. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν πεξικῶν στρατοπέ- 11 

δὼν ἤδη σύνεγγυς ὄντων ἀλλήλοις ἴδιον ἦν καὶ 
137. ϑαυμαστὸν τὸ συμβαῖνον οὐ μόνον τοῖς ἐν αὐτῷ 

τῷ καιρῷ τότε παροῦσιν. ἀλλὰ καὶ τοῖς ποτε μετὰ 

15 ταῦτα δυναμένοις ὑπὸ τὴν ὄψιν λαμβάνειν ἐκ τῶν 

λεγομένων τὸ γεγονός. πρῶτον μὲν γὰρ ἐκ τριῶν 29 

στρατοπέδων τῆς μάχης συνισταμένης, δῆλον ὡς 

ξένην καὶ παρηλλαγμένην εἰκὸς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν 

καὶ τὴν χρείαν φαίνεσθαι τοῦ συντεταγμένου. δεύ- 2 

φοτερον δὲ πῶς οὐκ ἂν ἀπορήσαι τις καὶ νῦν καὶ 
τότε παρ᾽ αὐτὸν ὧν τὸν καιρὸν πότερον οἱ Κελτοὶ 

τὴν ἐπισφαλεστάτην εἶχον χώραν, ἐξ ἀμφοῖν τοῖν 
μεροῖν ἅμα τῶν πολεμίων ἐπαγόντων αὐτοῖς, ἢ 8 

τοὐναντίον τὴν ἐπιτευχτικωτάτην, ἅμα μὲν ἀγωνι- 
es ζόμενοι πρὸς ἀμφοτέρους, ἅμα δὲ τὴν ἀφ᾽ ἑκατέρων 

ἀσφάλειαν ἐκ τῶν ὄὕπισϑεν αὑτοῖς παρασκευάζοντες, 

τὸ δὲ μέγιστον. ἀποκεκλειμένης zone τῆς εἰς voU- 

πιόσϑεν ἀναχωρήσεως καὶ τῆς ἐν τῷ λείπεσϑαι 
σωτηρίας; T] γὰρ τῆς ἀμφιστόμου τάξεως ἰδιότης 4 

80 τοιαύτην ἔχει τὴν χρείαν. τούς γε μὴν Ῥωμαίους 5 
τὰ μὲν εὐθαρσεῖς ἐποίει τὸ μέσους καὶ πάντοϑεν 
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περιειληφέναι τοὺς πολεμίους, τὰ δὲ πάλιν ὁ κόσμος 

αὐτοὺς καὶ ϑόρυβος ἐξέπληττε τῆς τῶν Κελτῶν 

ὃ δυνάμεως. ἀναρίϑμητον μὲν γὰρ ἦν τὸ τῶν βυ- 
κανητῶν καὶ σαλπιγχτῶν πλῆϑος. οἷς ἅμα τοῦ 

παντὸς στρατοπέδου συμπαιανίξοντος τηλικαύτην 5 
καὶ τοιαύτην συνέβαινε γίνεσϑαι κραυγὴν ὥστε μὴ 
μόνον τὰς σάλπιγγας καὶ τὰς δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς παρακειμένους τόπους συνηχοῦντας ἐξ αὑτῶν 

1 δοκεῖν προΐεσϑαι φωνήν. ἐκπληκτικὴ δ᾽ ἦν καὶ 

τῶν γυμνῶν προεστώτων ἀνδρῶν ἥ τ᾽ ἐπιφάνεια 182. 
καὶ κίνησις, ὡς ἂν διαφερόντων ταῖς ἀκμαῖς καὶ 

8 τοῖς εἴδεσι. πάντες δ᾽ οἱ τὰς πρώτας κατέχοντες 

σπείρας χρυσοῖς μανιάκαις καὶ περιχείροις ἦσαν 
9 κατακεκοσμημένοι. πρὸς ἃ βλέποντες oí Ῥωμαῖοι 

τὰ μὲν ἐξεπλήττοντο, τὰ δ᾽ ὑπὸ τῆς τοῦ λυσιτελοῦς 15 
ἐλπίδος ἀγόμενοι διπλασίως παρωξύνοντο πρὸς τὸν 

138. 30 xí(vóvvov. πλὴν ἅμα τῷ τοὺς ἀκοντιστὰς προελ- 

ϑόντας ἐκ τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων κατὰ τὸν 
ἐθισμὸν εἰσακοντίζειν ἐνεργοῖς καὶ πυκνοῖς τοῖς 

βέλεσιν, τοῖς μὲν ὀπίσω τῶν Κελτῶν πολλὴν εὐχρη- 90 
2 στίαν o6 δάγοι μετὰ τῶν ἀναξυρίδων παρεῖχον" τοῖς 

ὃὲ γυμνοῖς προεστῶσι παρὰ τὴν προσδοχίαν τοῦ 
πράγματος συμβαίνοντος τἀναντία πολλὴν ἀπορίαν 

8ὃχαὶ δυσχρηστίαν παρεῖχε τὸ γινόμενον. οὐ γὰρ 

δυναμένου τοῦ Γαλατικοῦ ϑυρεοῦ τὸν ἄνδρα περι- 95 
σκέπειν, ὅσῳ γυμνὰ καὶ μείζω τὰ σώματ᾽ ἦν, τοσούτῳ 

4 συνέβαινε μᾶλλον τὰ βέλη πίπτειν ἔνδον. τέλος δ᾽ 

οὐ δυνάμενοι μὲν ἀμύνασϑαι τοὺς εἰδακοντίξζοντας 
διὰ τὴν ἀπόστασιν καὶ τὸ πλῆϑος τῶν πιπτόντων 

βελῶν, περικακοῦντες δὲ καὶ δυσχρηστούμενοι τοῖς so 
παροῦσιν, of μὲν εἰς τοὺς πολεμίϑυς ὑπὸ τοῦ ϑυμοῦ 
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καὶ τῆς ἀλογιστίας εἰκῇ προπίπτοντες xoi διδόντες 

σφᾶς αὐτοὺς ἑκουσίως ἀπέϑνησκον, οἵ δ᾽ εἰς τοὺς 

φίλους ἀναχωροῦντες ἐπὶ πόδα καὶ προδήλως ἀπο- 
δειλιῶντες διέστρεφον τοὺς κατόπιν. τὸ μὲν οὖν ὅ 

υ τῶν Γαισάτων φρόνημα παρὰ τοῖς ἀκοντισταῖς τούτῳ 

τῷ τρόπῳ κατελύϑη. τὸ δὲ τῶν ᾿Ινσόμβρων καὶ Βοίων 6 

ἔτι δὲ Ταυρίσκων πλῆϑος, ἅμα τῷ τοὺς Ρωμαίους 
δεξαμένους τοὺς ἑαυτῶν ἀκοντιστὰς προσβάλλειν 
σφίσι τὰς σπείρας, συμπεσὸν τοῖς πολεμίοις ἐκ χειρὸς 

10 ἐποίει μάχην ἐχυράν. διακοπτόμενον γὰρ ἔμενον ἴ 

ἐπ᾿ ἴσον ταῖς ψυχαῖς, αὐτῷ τούτῳ καὶ καϑόλου καὶ 

κατ᾽ ἄνδρα λειπόμενοι, ταῖς τῶν ὅπλων κατα- 
σκευαῖς. οἱ μὲν οὖν ϑυρεοὶ πρὸς ἀσφάλειαν, αἷ δὲ 8 
μάχαιραι πρὸς πρᾶξιν μεγάλην διαφορὰν κε ἔχειν, 

τὴν δὲ Γαλατικὴν καταφορὰν ἔχειν μόνον. ἐπεὶ δ᾽ 9 188. 

ἐξ ὑπερδεξίων καὶ κατὰ κέρας οἱ τῶν Ῥωμαίων ἵπ- 

πεῖς ἐμβαλόντες ἀπὸ τοῦ λόφου προσέφερον τὰς 

189. χεῖρας ἐρρωμένως. τόϑ' οἵ μὲν πεζοὶ τῶν Κελτῶν 

ἐν αὐτῷ τῷ τῆς παρατάξεως τόπῳ κατεκόπησαν, οἵ 

20 δ᾽ ἱππεῖς πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. 

᾿πέϑανον μὲν οὖν τῶν Κελτῶν εἰς τετρακισμυ- 31 
ρίους, ἑάλωσαν δ᾽ οὐκ ἐλάττους μυρίων, ἐν οἷς καὶ 
τῶν βασιλέων Κογκολιτάνος. ὁ δ᾽ ἕτερος αὐτῶν 2 

᾿Ανηρόεστος εἴς τινα τόπον συμφυγὼν μετ᾽ ὀλίγων 

᾿ 45 προσήνεγκε τὰς χεῖρας αὑτῷ καὶ τοῖς ἀναγκαίοις. 

ὃ δὲ στρατηγὺς τῶν Ῥωμαίων τὰ μὲν σκῦλα συν- 8 
αϑροίσας εἰς τὴν Ῥώμην ἀπέστειλε, τὴν δὲ λείαν 
ἀπέδωκε τοῖς προδσήχουσιν. αὐτὸς δ᾽ ἀναλαβὼν τὰ 4 

στρατόπεδα καὶ διελθὼν παρ᾽ αὐτὴν τὴν Λιγυστι- 
80 κὴν εἰς τὴν τῶν Βοίων ἐνέβαλε χώραν. πληρώσας 

δὲ τὰς ὁρμὰς τῶν στρατοπέδων τῆς ὠφελείας, ἐν 
Porvs. Hisr. I. 11 

m Qv 
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ὀλίγαις ἡμέραις ἧκεν μετὰ τῶν δυνάμεων εἰς τὴν 

Ῥώμην. καὶ τὸ μὲν Καπετώλιον ἐκόσμησε ταῖς τὲ 

σημείαυς καὶ τοῖς μανιόκαις --- τοῦτο δ᾽ ἔστι χρυσοῦν 
ψέλιον. ὃ φοροῦσι περὶ τὸν τράχηλον οἱ Γαλάται --- 

m M E 4 M - b , b 

ὁ τοῖς δὲ λοιποῖς σκύλοις καὶ τοῖς αἰχμαλώτοις πρὸς 

τὴν εἴσοδον ἐχρήσατο τὴν ἑαυτοῦ καὶ πρὸς τὴν τοῦ - 

ϑριάμβου διακόσμησιν. 

1 ῬἩ μὲν οὖν βαρυτάτη τῶν Κελτῶν ἔφοδος οὕτω 
καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ διεφϑά πᾶσι uiv ᾿᾽Ἴταλι- 

4 4 0 4 φ 01, μ 1 

, , NTC , , M N 
roue, μάλιστα δὲ Ῥωμαίοις μέγαν καὶ φοβερὸν 10 
2 , gs 9UESSN v - , 8 ἐπικρεμάσασα κίνδυνον. ἀπὸ δὲ τοῦ χκατορϑώματος 

τούτου κχατελπίσαντες Ρωμαῖοι δυνήσεσθαι τοὺς 
Κελτοὺς ἔκ τῶν τόπων τῶν περὶ τὸν ΠἊᾳάδον ὃλο- 

δχερῶς ἐκβαλεῖν. τούς v& μετὰ ταῦτα κατασταϑένταο 

ὑπάτους Κόϊντον Φόλουιον καὶ Τίτον MAL» 15 

ἀμφοτέρους καὶ τὰς δυνάμεις μετὰ παραδκευῆς με- 

9γάλης ἐξαπέστειλαν ἐπὶ τοὺς Κελτούς. οὗτοι δὲ 
N A , 2 2 ΄ , 

τοὺς μὲν Βοίους ἐξ ἐφόδου καταπληξάμενοι συν- 

ηνάγκασαν εἰς τὴν Ρωμαίων ἑαυτοὺς δοῦναι πίστιν. 

10r0v δὲ λοιπὸν χρόνον τῆς στρατείας. ἐπιγενομένων 20 

ὄμβρων ἐξαισίων. ἔτι δὲ λοιμικῆς διαϑέσεως ἐμπε- 
140. 82 σούσης αὐτοῖς, εἰς τέλος ἄπρακτον εἶχον. μετὰ δὲ 

τούτους κατασταϑέντες Πόπλιος Φούριος καὶ Γάιος 

Φλαμίνιος αὖϑις ἐνέβαλον εἰς τὴν Κελτικὴν διὰ 194. 

τῆς τῶν ᾿ἀνάρων χώρας. οἷς συμβαίνει μὴ μακρὰν 38 

ἢ ἀπὸ Μασδαλίας ὃ ἔχειν τὴν oixqow. οὗς εἰς τὴν 

φιλίαν προσαγαγόμενοι διέβησαν εἰς τὴν τῶν 'Iv- 
- M A , - 272 ’ὔ MI 

σόμβρων γῆν κατὰ τὰς συρροίας τοῦ vr “4δόα καὶ 

8 Πάδου ποταμοῦ. λαβόντες δὲ πληγὰς περί τὲ τὴν | 

διάβασιν καὶ περὶ τὴν στρατοπεδείαν παραυτίκα 90 

μὲν ἔμειναν, μετὰ δὲ ταῦτα σπεισάμενοι xo ὃμο- 

ψι 
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λογίαν ἀνέλυσαν ἐκ τῶν τόπων. περιελθόντες δὲ 4 
πλείους ἡμέρας καὶ διελθόντες τὸν Κλούσιον πο- 
ταμὸν ἦλϑον εἰς τὴν τῶν Γονομάνων χώραν καὶ 
προσλαβόντες τούτους. ὄντας συμμάχους. ἐνέβαλον 

πάλιν ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς ΄άλπεις τόπων εἰς τὰ τῶν 

᾿Ινσόμβρων πεδία καὶ τήν vs γῆν ἐδήουν καὶ τὰς 
κατοικίας αὐτῶν ἐξεπόρϑουν. o( δὲ τῶν ᾿Ινσόμβρων 5 

προεστῶτες ϑεωροῦντες ἀμετάϑετον οὖσαν τὴν ἐπι- 

βολὴν τῶν Ρωμαίων. ἔχριναν τῆς τύχης λαβεῖν 
πεῖραν καὶ διακινδυνεῦσαι πρὸς αὐτοὺς ὁλοσχερῶο. 

συναϑροίσαντες οὖν ἁπάσας (τὰς ὑπαρχούσας δυνά- 6 

Mug) ἐπὶ ταὐτὸν χαὶ τὰς χρυσᾶς σημείας τὰς ἀκι- 

νήτους λεγομένας καϑελόντες ἐκ τοῦ τῆς ᾿4ϑηνᾶς 

ἱεροῦ καὶ τἄλλα παρασκευασάμενοι δεόντως μετὰ 
ταῦτα τεϑαρρηκότως καὶ καταπληχτικῶς ἀντεστρα- 

τοπέδευσαν τοῖς πολεμίοις. ὄντες τὸ πλῆϑος εἰς 

πέντε μυριάδας. oí δὲ Ρωμαῖοι τὰ μὲν ὁρῶντες ἴ 

σφᾶς ἐλάττους ὄντας παρὰ πολὺ τῶν ἐναντίων. 

ἐβούλοντο συγχρῆσϑαι ταῖς τῶν συμμαχούντων αὐ- 

τοῖς Κελτῶν δυνάμεσι" τὰ δὲ συλλογισάμενοι τήν 8 
τὲ Γαλατικὴν ἀϑεσίαν καὶ διότι πρὸς ὁμοφύλους 

τῶν προσλαμβανομένων μέλλουσι ποιεῖσϑαι τὸν 

κίνδυνον. εὐλαβοῦντο τοιούτοις ἀνδράσιν τοιούτου 

καιροῦ καὶ πράγματος κοινωνεῖν. τέλος δ᾽ οὖν 9 

αὐτοὶ μὲν ὑπέμειναν ἐντὸς τοῦ ποταμοῦ. τοὺς 

δὲ τῶν Κελτῶν σφίσι συνόντας διαβιβάσαντες 
εἰς τὸ πέραν ἀνέσπασαν τὰς ἐπὶ τοῦ ῥείϑρου γε- 
φύρας. ἅμα μὲν ἀσφαλιξόμενοι τὰ πρὸς ἐκχείνους. 10 

ἅμα δὲ μίαν ἑαυτοῖς ἀπολείποντες ἐλπίδα τῆς σω- 
τηρίας τὴν ἐν τῷ νικᾶν διὰ τὸ κατόπιν αὐτοῖς 

ἄβατον ὄντα παρακεῖσθαι τὸν προειρημένον ποτα- 135. 
1} 
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11uóv. πράξαντες δὲ ταῦτα πρὸς τῷ διακινδυνεύειν 
ἦσαν. 

89. Δοκοῦσι δ᾽ ἐμφρόνως κεχρῆσϑαι τῇ μάχῃ ταύτῃ 
Ρωμαῖοι, τῶν χιλιάρχων ὑποδειξάντων ὡς δεῖ ποι- 

εἴσϑαι τὸν ἀγῶνα κοινῇ καὶ κατ᾽ ἰδίαν ἕκαάστους. 

ἢ συνεωρακότες γὰρ ἕκ τῶν προγεγονότων κινδύνων 

ὅτι τοῖς τὲ ϑυμοῖς κατὰ τὴν πρώτην ἔφοδον. ἕως 

ἂν ἀκέραιον ἧ, φοβερώτατόν ἐστι πᾶν τὸ Γαλατικὸν 

3904ov, αἵ τε μάχαιραι ταῖς κατασκευαῖς, καϑάπερ 

εἴρηται πρότερον. μίαν ἔχουσι τὴν πρώτην κατα- 

φορὰν καιρίαν. ἀπὸ δὲ ταύτης εὐθέως ἀποξυστροῦν- 
ται. καμπτόμεναι κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος ἐπὶ 

τοσοῦτον ὥστ᾽ ἐὰν μὴ δῷ τις ἀναστροφὴν τοῖς χρω- 

μένοις ἐρείσαντας πρὸς τὴν γῆν ἀπευϑῦναι τῷ 

ποδί, τελέως ἄπραχτον εἶναι τὴν δευτέραν πληγὴν 

4 αὐτῶν" ἀναδόντες οὖν of χιλίαρχοι τὰ τῶν τριαρίων 
δόρατα τῶν κατόπιν ἐφεστώτων ταῖς πρώταις δπεί- 
ραις καὶ παραγγείλαντες ἐκ μεταλήψεως τοῖς ξί- 

φεσι χρῆσϑαι συνέβαλον ἐκ παρατάξεως κατὰ πρόδσ- 
ὅωπον τοῖς Κελτοῖς. ἅμα δὲ τῷ πρὸς τὰ δόρατα 
ταῖς πρώταις καταφοραῖς χρωμένων τῶν Γαλατῶν 

ἀχρειωϑῆναι τὰς μαχαίρας συνδραμόντες εἰς τὰς 

χεῖρας τοὺς μὲν Κελτοὺς ἀπράκτους ἐποίησαν, ἀφ- 

ἑλόμενοι τὴν ἐκ διάρσεως αὐτῶν μάχην, ὅπερ ἴδιόν 

ἐστι Γαλατικῆς χρείας, διὰ τὸ μηδαμῶς κέντημα τὸ 

ὁ ξίφος ἔχειν αὐτοὶ δ᾽ οὐκ ἐκ καταφορᾶς ἀλλ᾽ ἐκ 
διαλήψεως ὀρϑαῖς χρώμενοι ταῖς μαχαίραις, πρα- 

κτικοῦ τοῦ κεντήματος περὶ αὐτὰς ὑπάρχοντος, τύ- 
πτοντες εἰς τὰ στέρνα καὶ τὰ πρόσωπα καὶ πληγὴν 
ἐπὶ πληγῇ φέροντες διέφϑειραν τοὺς πλείστους τῶν᾽ 

149. παραταξαμένων διὰ τὴν τῶν χιλιάρχων πρόνοιαν. 

σι 
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ὁ uiv γὰρ στρατηγὸς Φλαμίνιος ovx ὀρϑῶς δοκεῖ 

κεχρῆσϑαι τῷ προειρημένῳ κινδύνῳ. παρ᾽ αὐτὴν 

γὰρ τὴν ὀφρὺν τοῦ ποταμοῦ ποιησάμενος τὴν ἔχτα- 

ἕξιν διέφϑειρε τὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς μάχης ἴδιον. οὐχ 

5 ὑπολειπόμενος τόπον πρὸς τὴν ἐπὶ πόδα ταῖς δπεί- 

ραις ἀναχώρησιν. εἰ γὰρ συνέβη βραχὺ μόνον πιε- 8 

σϑῆναι τῇ χώρᾳ τοὺς ἄνδρας κατὰ τὴν μάχην. OC- 186. 

πτειν ἂν εἰς τὸν ποταμὸν αὑτοὺς ἔδει διὰ τὴν ἀστο- 

χίαν τοῦ προεστῶτος. οὐ μὴν ἀλλά ys πολλῷ νική- 9 
10 σαντες ταῖς σφετέραις ἀρεταῖς. καϑάπερ εἶπον. καὶ 
“παμπληϑοῦς μὲν λείας. οὐκ ὀλίγων δὲ σκύλων κρα- 

τήσαντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν ᾿Ρώμην. 
Τῷ δ᾽ ἑξῆς ἔτει, διαπρεσβευσαμένων τῶν Κελ- 34 

τῶν ὑπὲρ εἰρήνης xci πᾶν ποιήσειν ὑπισχνουμέ- 
15 vOv, ἔσπευσαν oL κατασταϑέντες ὕπατοι Μάρκος 

Κλαύδιος καὶ Γνάιος Κορνήλιος τοῦ μὴ δσυγχωρη- 

ϑῆναι τὴν εἰρήνην αὐτοῖς. οἱ δ᾽ ἀποτυχόντες καὶ L2 

κρίναντες ἐξελέγξαι τὰς τελευταίας ἐλπίδας. αὖϑις 

ὥρμησαν ἐπὶ τὸ μισϑοῦσϑαι τῶν περὶ τὸν Ῥοδανὸν 

20 Γαισάτων Γαλατῶν εἰς τρισμυρίους" oUg παραλα- 

βόντες εἶχον ἐν ἑτοίμῳ καὶ προσεδόχων τὴν τῶν 
πολεμίων ἔφοδον. οἱ δὲ τῶν Ρωμαίων στρατηγοὶ 8 
τῆς ὥρας ἐπιγενομένης ἀναλαβόντες τὰς δυνάμεις 

ἦγον εἰς τὴν τῶν ᾿Ινσόμβρων χώραν. παραγενόμε- 4 

850. voL δὲ καὶ (περι)στρατοπεδεύσαντες πόλιν ᾿Δχέρραςο. 
ἣ μεταξὺ κεῖται τοῦ Πάδου καὶ τῶν ᾿ΔΑλπεινῶν 
ὀρῶν, ἐπολιόρχουν ταύτην. οἱ δ᾽ Ἴνσομβρες βοη- ὕ 

ϑεῖν μὲν οὐ δυνάμενοι διὰ τὸ προκαταληφϑῆναι 
τοὺς εὐφυεῖς τόπους. σπεύδοντες δὲ λῦσαι τὴν 

80 πολιορχίαν τῶν ᾿Δχερρῶν. μέρος τι τῆς δυνάμεως 

διαβιβάσαντες τὸν Πάδον εἰς τὴν τῶν ᾿ἀνάρων χώ- 
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ραν ἐπολιόρκουν τὸ προσαγορευόμενον Κλαστίδιον. 

ὃ προσπεσόντος δὲ τοῦ συμβαίνοντος τοῖς στρατηγοῖς, 

143. ἀναλαβὼν τοὺς ἱππεῖς Μάρκος Κλαύδιος καί (τινας) 

τῶν πεζικῶν ἠπείγετο, σπεύδων βοηϑῆσαι τοῖς πο- 

Ἱ λιορκουμένοις. οὗ δὲ Κελτοὶ πυϑόμενοι τὴν παρ- 5 
ουσίαν τῶν ὑπεναντίων, λύσαντες τὴν πολιορκίαν 

ϑὑπήντων καὶ παρετάξαντο. τῶν δὲ Ῥωμαίων αὖ- 
τοῖς τοῖς ἱππεῦσιν ἐξ ἐφόδου τολμηρῶς σφίσι προῦσ- 

πεσόντων. τὰς μὲν ἀρχὰς ἀντεῖχον" μετὰ δὲ ταῦτα 
περιισταμένων καὶ κατὰ νώτου καὶ κατὰ κέρας, τὸ 

δυσχρηστούμενοι τῇ μάχῃ τέλος ἐτράπησαν ὑπ᾽ 
9 αὐτῶν τῶν ἱππέων. καὶ πολλοὶ μὲν εἰς τὸν ποτα- 
μὸν ἐμπεσόντες ὑπὸ τοῦ ῥεύματος διεφϑάρησαν, οἱ 187 

10 δὲ πλείους ὑπὸ τῶν πολεμίων κατεκόπησαν. ἔλα- 
pov δὲ καὶ τὰς ᾿ἀχέρρας of Ρωμαῖοι σίτου γεμού- 15 

δας. ἐκχωρησάντων εἰς τὸ Μεδιόλανον τῶν Γαλα- 

τῶν, ὅσπερ ἐστὶ κυριώτατος τόπος τῆς τῶν Ivoóu- 

11 βοῶν χώρας. οἷς ἐκ ποδὸς ἐπακολουϑήσαντος τοῦ 

Γναΐου καὶ προσβαλόντος ἄφνω πρὸς τὸ Πήεδιό- 

12 λανον, τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχίαν ἔσχον" ἀπολυομένου 20 

δ᾽ αὐτοῦ πάλιν εἰς τὰς ᾿Ζχέρροας, ἐπεξελϑόντες καὶ 
τῆς οὐραγίας ἁψάμενοι ϑρασέως πολλοὺς μὲν νε- 

κροὺς ἐποίησαν, μέρος δέ τι καὶ φυγεῖν αὐτῶν 

18 ἠνάγκασαν. ξἕως 6 Γνάιος ἀνακαλεσάμενος τοὺς ἐκ τῆς 

πρωτοπορείας παρώρμησε στῆναι καὶ συμβαλεῖν τοῖς 25 

14 πολεμίοις. οἵ μὲν οὖν Ῥωμαῖοι πειϑαρχήσαντες τῷ 

στρατηγῷ διεμάχοντο πρὸς τοὺς ἐπικειμένους εὐ- 
1δρώστως. οὗ δὲ Κελτοὶ διὰ τὸ παρὸν εὐτύχημα 

μείναντες ἐπὶ ποσὸν εὐθαρσῶς, μετ᾽ οὐ πολὺ τρα- 
πέντες ἔφευγον εἰς τὰς παρωρείας. ὃ δὲ [Γνάιος 30 

ἐπακολουϑήσας τήν vs χώραν ἐπόρϑει καὶ τὸ Με- 
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διόλανον εἷλε κατὰ κράτος. οὗ συμβαίνοντος οἵ δῦ 

προεστῶτες τῶν "Ivoóufoov ἀπογνόντες τὰς τῆς 

σωτηρίας ἐλπίδας πάντα τὰ καϑ' αὑτοὺς ἐπέτρεψαν 
τοῖς Ῥωμαίοις. 

5 Ὁ uiv οὖν πρὸς τοὺς Κελτοὺς πόλεμος τοιοῦτον 2 

144, ἔσχε τὸ τέλος, κατὰ μὲν τὴν ἀπόνοιαν καὶ τόλμαν 
τῶν ἀγωνιξομένων ἀνδρῶν, ἔτι δὲ κατὰ τὰς μάχας 

καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐν αὐταῖς ἀπολλυμένων καὶ 

παραταττομένων οὐδενὸς χαταδεέστερος τῶν ἕστο- 

10 ρημένων, κατὰ δὲ τὰς ἐπιβολὰς καὶ τὴν ἀκρισίαν 8 
τοῦ χατὰ μέρος χειριόμοῦ τελέως εὐκαταφρόνητος 

διὰ τὸ μὴ τὸ πλεῖον ἀλλὰ συλλήβδην ἅπαν τὸ γινό- 

μενον ὑπὸ τῶν Γαλατῶν ϑυμῷ μᾶλλον ἢ λογισμῷ 

βραβεύεσϑαι. περὶ ὧν ἡμεῖς συνθεωρήσαντες μετ᾽ 4 
15 ὀλίγον χρόνον αὐτοὺς ἐκ τῶν περὶ τὸν [léÓov πε- 

δίων ἐξωσϑέντας, πλὴν ὀλίγων τόπων τῶν ὑπ᾽ αὐ- 

τὰς τὰς “Ἄλπεις κειμένων, οὐκ ὠήϑημεν δεῖν οὔτε 
τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔφοδον αὐτῶν ἀμνημόνευτον παραλι- 

πεῖν οὔτε τὰς μετὰ ταῦτα πράξεις οὔτε τὴν τελευ- 

20 ταίαν ἐξανάστασιν, ὑπολαμβάνοντες οἰκεῖον ἱστορίας 5 

ὑπάρχειν τὰ τοιαῦτ᾽ ἐπεισόδια τῆς τύχης εἰς μνή- 138. 

μὴν ἄγειν καὶ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις, ἵνα μὴ ὁ 

τελέως οἱ μεϑ’ ἡμᾶς ἀνεννόητοι τούτων ὑπάρχοντες 

ἐχπλήττωνται τὰς αἰφνιδίους καὶ παραλόγους τῶν 
25 βαρβάρων ἐφόδους. ἀλλ᾽ ἐπὶ ποσὸν ἐν νῷ λαμβά- 

νοντὲς ὡς ὀλιγοχρόνιόν ἐστι καὶ λίαν εὔφϑαρτον 

(τὸ τῶν βαρβάρων πλῆϑος τοῖς σὺν νῷ κινδυνεύουσι) 

τὴν ἔφοδον αὐτῶν ὑπομένωσι καὶ πάσας ἐξελέγχωσι 
τὰς σφετέρας ἐλπίδας πρότερον ἢ παραχωρῆσαί τι- 

50 vog τῶν ἀναγκαίων. καὶ γὰρ τοὺς τὴν Περσῶν ἢ 

ἔφοδον ἐπὶ τὴν Ελλάδα καὶ Γαλατῶν ἐπὶ Ζελφοὺς 
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εἰς μνήμην καὶ παράδοσιν ἡμῖν ἀγαγόντας οὐ μικρὰ 

μεγάλα δ᾽ οἴομαι συμβεβλῆσϑαι πρὸς τοὺς ὑπὲρ 
8 τῆς κοινῆς τῶν “Ἑλλήνων ἐλευϑερίας ἀγῶνας. οὔτε 

γὰρ χορηγιῶν οὔϑ᾽ ὅπλων οὔτ᾽ ἀνδρῶν πλῆϑος 
καταπλαγεὶς ἄν τις ἀποσταίη τῆς τελευταίας ἐλπί- 5 

δος, τοῦ διαγωνίζεσϑαι περὶ τῆς σφετέρας χώρας 

καὶ πατρίδος. λαμβάνων πρὸ ὀφϑαλμῶν τὸ παρά- 

145. δοξον τῶν τότε γενομένων καὶ μνημονεύσας ὅσας 

μυριάδας καὶ τίνας τόλμας καὶ πηλίκας παρασκευὰς 
ἡ τῶν σὺν νῷ καὶ μετὰ λογισμοῦ κινδυνευόντων 10 

9 αἵρεσις xoi δύναμις καϑεῖλεν. ὁ δ᾽ ἀπὸ Γαλατῶν 

φόβος οὐ μόνον τὸ παλαιὸν ἀλλὰ καὶ καϑ' ἡμᾶς 

10 ἤδη πλεονάκις ἐξέπληξε τοὺς Ἕλληνας. διὸ καὶ 

μᾶλλον ἔγωγε παρωρμήϑην ἐπὶ τὸ κεφαλαιώδη μὲν 

ἀνέκαϑεν δὲ ποιήσασϑαι τὴν ὑπὲρ τούτων ἐξήγησιν. 15 

86 ἀσδρούβας δ᾽ ὃ τῶν Καρχηδονίων στρατηγός — 
ἀπὸ γὰρ τούτων παρεξέβημεν τῆς ἐξηγήσεως --- ἕτη 

χειρίσας ὀκτὼ τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἐτελεύτησε, δο- 

λοφονηϑεὶς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ καταλύμασι νυχτὸς ὑπό 

τινος Κελτοῦ τὸ γένος ἰδίων ἕνεκεν ἀδικημάτων, 20 

200 μιμρὼὰν ἀλλὰ μεγάλην ποιήσας ἐπίδοσιν τοῖς 

Καρχηδονίοις πράγμασιν. οὐχ οὕτω διὰ τῶν πολεμίων 

ὃ ἔργων ὡς διὰ τῆς πρὸς τοὺς δυνάστας ὁμιλίας. τὴν 

δὲ στρατηγίαν oí Καρχηδόνιοι τῶν κατὰ τὴν ᾿1βη- 
ρίαν ᾿ἀννίβα περιέϑεσαν, ὕντι νέῳ. διὰ τὴν ὑπο- 25 

φαινομένην ἐκ τῶν πράξεων ἀγχίνοιαν αὐτοῦ καὶ 

4TÓAu«v. ὃς παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν εὐϑέως δῆλος 189. 

ἦν ἐκ τῶν ἐπινοημάτων πόλεμον ἐξοίσων Ρωμαίοις. 
ὃ δὴ καὶ τέλος ἐποίησε. πάνυ βραχὺν ἐπιδχὼν χρό- 

5vov. τὰ μὲν οὖν κατὰ Καρχηδονίους καὶ “Ῥωμαίους so 
ἀπὸ τούτων ἤδη τῶν καιρῶν ἐν ὑποψίαις ἦν πρὸς 
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ἀλλήλους καὶ παρατριβαῖς. oí μὲν γὰρ ἐπεβούλευον. 6 

ἀμύνασϑαι σπεύδοντες διὰ τὰς περὶ Σικελίαν ἐλατ- 
τώσεις, οἱ δὲ Ρωμαῖοι διηπίστουν, ϑεωροῦντες αὐ- 

τῶν τὰς ἐπιβολάς. ἐξ ὧν δῆλον ἦν τοῖς ὀρϑῶς ἢ 

σκοπουμένοις ὅτι μέλλουσι πολεμεῖν ἀλλήλοις οὐ 

μετὰ πολὺν χρόνον. 

Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ᾿Ζ“χαιοὶ καὶ Φί. 81 

λιππος ὁ βασιλεὺς ἅμα τοῖς ἄλλοις συμμάχοις συν- 

ίσταντο τὸν πρὸς Αἰτωλοὺς πόλεμον τὸν προσαγο- 

10 ρευϑέντα συμμαχικόν. ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὴ τάς τε περὶ 

Σικελίαν καὶ “ιβύην καὶ τὰς ἑξῆς πράξεις διεξιόν- 

τες κατὰ τὸ συνεχὲς τῆς προκατασχευῆς ἥκομεν ἐπὶ 
τὴν ἀρχὴν τοῦ τε συμμαχικοῦ καὶ τοῦ δευτέρου 

146. συστάντος μὲν Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις πολέμου. 
1 

e 

ΕΘ 

[2 προσαγορευϑέντος δὲ παρὰ τοῖς πλείστοις ᾿άννιβια- 

κοῦ, κατὰ δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν ἀπὸ τούτων 
- -- 3 , 7 * 3 M τῶν καιρῶν ἐπηγγειλάμεϑα ποιήσασϑαι τὴν ἀρχὴν 

τῆς ἑαυτῶν συντάξεως. πρέπον ἂν εἴη τούτων ἀφ- 8 
, 3. δ N N M c , , , 

ἑμένους ἐπὶ τὰς κατὰ τὴν Ελλάδα μεταβαίνειν πρά- 

ἕξεις. ἵνα πανταχύόϑεν ὁμοίαν ποιησάμενοι τὴν προ- 

κατασκευὴν καὶ τὴν ἔφοδον ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς και- 

οοὺς οὕτως ἤδη [τῆς ᾿Ιταλίας καὶ] τῆς ἀποδεικτικῆς 

ἱστορίας ἀρχώμεϑα. ἐπεὶ γὰρ οὐ τινὰς πράξεις, 

καϑάπερ οἱ πρὸ ἡμῶν. οἷον τὰς ᾿Ελληνικὰς ἢ Περ- 
25 σικάς, ὁμοῦ ὃὲ τὰς ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι 

τῆς οἰκουμένης ἀναγράφειν ἐπικεχειρήκαμεν διὰ τὸ 

πρὸς τοῦτο τὸ μέρος τῆς ὑποϑέσεως ἴδιόν τι συμ- 

βεβλῆσϑαι τοὺς x«9' ἡμᾶς καιρούς. ὑπὲρ ὧν ca- 
, 2 [9 , , , ^ E M 

φέστερον ἕν ἑτέροις δηλώσομεν. δέον ἂν ci καὶ ὃ 

80 πρὸ τῆς κατασκευῆς ἐπὶ βραχὺ τῶν ἐπιφανεστάτων 

καὶ γνωριξομένων ἐθνῶν καὶ τόπων ἐφάψοσϑαι τῆς 

2 ΞΘ 

rS 
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6 οἰκουμένης. περὶ uiv ovv τῶν κατὰ τὴν ᾿4σίαν καὶ 
τῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον ἀρκούντως (Qv) ἔχοι ποιεῖ- 

σϑαι τὴν ἀνάμνησιν ἀπὸ τῶν νῦν ῥηϑέντων και- 

ρῶν διὰ τὸ τὴν μὲν ὑπὲρ τῶν προγεγονότων παρ᾽ 
αὐτοῖς ἱστορίαν ὑπὸ πλειόνων ἐκδεδόσϑαι καὶ γνώ- 140. 
Quuov ὑπάρχειν ἅπασιν, ἐν δὲ τοῖς καϑ' ἡμᾶς και- 

"oie μηδὲν αὐτοῖς ἐξηλλαγμένον ἀπηντῆσϑαι μηδὲ 
παράλογον ὑπὸ τῆς τύχης ὥστε προδδεῖσϑαι τῆς 

“τῶν προγεγονότων ὑπομνήσεως. περὶ δὲ τοῦ τῶν 

᾿“χαιῶν ἔϑνους καὶ περὶ τῆς Μακεδόνων οἰχίας 
ἁρμόσει διὰ βραχέων ἀναδραμεῖν τοῖς χρόνοις, 

8 ἐπειδὴ περὶ μὲν ταύτην ὁλοσχερὴς ἐπαναίρεσις, περὶ 

δὲ τοὺς ᾿“χαιούς, καϑάπερ ἐπάνω προεῖπον, παρά- 

δοξος αὔξησις καὶ συμφρόνησις ἐν τοῖς xc9' ἡμᾶς 
9 καιροῖς γέγονε. πολλῶν γὰρ ἐπιβαλομένων ἐν τοῖς 15 

147. παρεληλυϑόσι χρόνοις ἐπὶ ταὐτὸ συμφέρον ἀγαγεῖν 

Πελοποννησίους, οὐδενὸς δὲ καϑικέσϑαι δυνηϑέν- 

τος διὰ τὸ μὴ τῆς κοινῆς ἐλευϑερίας ἕνεκεν ἀλλὰ 

τῆς σφετέρας δυναστείας χάριν ἑκάστους ποιεῖσϑαι 
10 τὴν σπουδήν, τοιαύτην καὶ τηλικαύτην ἐν τοῖς καϑ' 30 

μὰ 0 

ἡμᾶς καιροῖς ἔσχε προκοπὴν καὶ συντέλειαν τοῦτο 

τὸ μέρος ὥστε μὴ μόνον συμμαχικὴν καὶ φιλικὴν 

κοινωνίαν γεγονέναι πραγμάτων περὶ αὐτούς, ἀλλὰ 

καὶ νόμοις χρῆσϑαι τοῖς αὐτοῖς καὶ σταϑμοῖς καὶ 

μέτροις καὶ νομίσμασι, πρὸς δὲ τούτοις ἄρχουσι, 25 
11 βουλευταῖς, δικασταῖς, τοῖς αὐτοῖς, καϑόλου δὲ τούτῳ 

μόνῳ διαλλάττειν τοῦ μὴ μιᾶς πόλεως διάϑεσιν 

ἔχειν σχεδὸν τὴν σύμπασαν Πελοπόννησον, τῷ μὴ 

τὸν αὐτὸν περίβολον ὑπάρχειν τοῖς κατοικοῦσιν 

αὐτήν, τἄλλα δ᾽ εἶναι καὶ κοινῇ καὶ κατὰ πόλεις 30 

ἑκάστοις ταὐτὰ καὶ παραπλήσια. 
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Πρῶτον δέ, πῶς ἐπεκράτησε καὶ τίνι τρόπῳ τὸ 928 

τῶν ᾿Ζχαιῶν ὄνομα κατὰ πάντων Πελοποννησίων, 

οὐκ ἄχρηστον μαϑεῖν. οὔτε γὰρ χώρας καὶ πόλεων 3 

πλήϑει διαφέρουσιν οἵ πάτριον ἐξ ἀρχῆς ἔχοντες τὴν 

5 προσηγορίαν ταύτην οὔτε πλούτοις οὔτε ταῖς τῶν 

ἀνδρῶν ἀρεταῖς: τό τε γὰρ τῶν ᾿ρκάδων ἔϑνος. 8 
ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τῶν “ακώνων πλήϑει μὲν ἀνδρῶν 
καὶ χώρας οὐδὲ παρὰ μιχρὸν ὑπερέχει" καὶ μὴν 
οὐδὲ τῶν τῆς ἀνδραγαϑίας πρωτείων οὐδενὶ τῶν 

ιο Ἑλλήνων οἷοί v' εἰσὶν οὐδέποτε παραχωρεῖν οἵ 
προειρημένοι. πῶς οὖν καὶ διὰ τί νῦν εὐδοκοῦσιν 4 

οὗτοί τε καὶ τὸ λοιπὸν πλῆϑος τῶν Πελοποννησίων. 141 

ἅμα τὴν πολιτείαν τῶν Ayouóv καὶ τὴν προδηγορίαν 

μετειληφότες; δῆλον ὡς τύχην μὲν λέγειν οὐδαμῶς ὅ 

154v εἴη πρέπον: φαῦλον γάρ᾽' αἰτίαν δὲ μᾶλλον 
ξητεῖν. χωρὶς γὰρ ταύτης οὔτε τῶν κατὰ λόγον 

οὔτε τῶν παρὰ λόγον εἶναι δοκούντων οὐδὲν οἷόν 
τε συντελεσϑῆναι. ἔστι δ᾽ οὖν, ὡς ἐμὴ δόξα. τοι- 
αύτη τις. ἰσηγορίας καὶ παρρησίας καὶ καϑόλου 6 

20 δημοκρατίας ἀληϑινῆς σύστημα καὶ προαίρεσιν εἰλι- 

κρινεστέραν οὐκ ἂν εὕροι τις τῆς παρὰ τοῖς ᾿Ζ4χαιοῖς 

148. ὑπαρχούσης. αὕτη τινὰς μὲν ἐθελοντὴν αἵρετιστὰς T 

εὗρε Πελοποννησίων, πολλοὺς δὲ πειϑοῖ καὶ λόγῳ 
προσηγάγετο" τινὰς δὲ βιασαμένη σὺν καιρῷ παρα- 

25 χρῆμα πάλιν εὐδοκεῖν ἐποίησεν αὑτῇ τοὺς ἀναγκα- 

σϑέντας. οὐδενὶ γὰρ οὐδὲν ὑπολειπομένη πλεονέ- 8 
κτημα τῶν ἐξ ἀρχῆς, ἴσα δὲ πάντα ποιοῦσα τοῖς ἀεὶ 
προσλαμβανομένοις ταχέως καϑικνεῖτο τῆς προκει- 

μένης ἐπιβολῆς, δύο συνεργοῖς χρωμένη τοῖς ἰδχυ- 

80 ροτάτοις, ἰσότητι καὶ φιλανθρωπίᾳ. διὸ ταύτην 9 

ἀρχηγὸν καὶ (παρ)αίτιον ἡγητέον τοῦ συμφρονήσαντας 
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Πελοποννησίους τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς εὐδαιμονίαν 

X07 061116 06 GL. 

10 Τὰ uiv οὖν τῆς προαιρέδεως καὶ τὸ τῆς πο- 
λιτείκς ἰδίωμα τὸ νῦν εἰρημένον καὶ πρότερον 

11 ὑπῆρχε παρὰ τοῖς ᾿Ζχαιοῖς. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ δι᾽ 
ἑτέρων μὲν πλειόνων. πρὸς δὲ τὸ παρὸν ἀρκέδει 
πίστεως χάριν ἕν ἢ καὶ δεύτερον ληφϑὲν μαρτύριον. 

80 x«09' ote γὰρ καιροὺς ἕν τοῖς χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 

τόποις κατὰ τὴν Μεγάλην “Ελλάδα τότε προσαγο- 
θευομένην ἐνεπρήσϑη τὰ συνέδρια τῶν Πυϑαγορείων, 

ὃ μετὰ ταῦτα γενομένου κινήματος ὁλοσχεροῦς περὶ 

τὰς πολιτείας, ὕπερ εἰκός, ὡς ἂν τῶν πρώτων ἀν- 

δρῶν ἐξ ἑκάστης πόλεως οὕτω παραλόγως διαφϑα- 
ϑρέντων. συνέβη τὰς xov ἐκείνους τοὺς τόπους 

᾿“Ελληνικὰς πόλεις ἀναπλησϑῆναι φόνου καὶ στάσεως 

4 καὶ παντοδαπῆς ταραχῆς. ἐν οἷς καιροῖς ἀπὸ τῶν 

πλείστων μερῶν τῆς ᾿Ελλάδος πρεσβευόντων ἐπὶ 

τὰς διαλύσεις. ᾿4χαιοῖς καὶ τῇ τούτων πίστει συν- 
ἐχρήσαντο πρὸς τὴν τῶν παρόντων κακῶν ἐξ- 

ὅ ἀγωγήν. οὐ μόνον δὲ κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς 

ἀπεδέξαντο τὴν αἵρεσιν τῶν ᾿Ζ4χαιῶν, ἀλλὰ καὶ μετά 

τίνας χρόνους ὁλοσχερῶς ὥρμησαν ἐπὶ τὸ μιμηταὶ 
6 ενέσϑαι τῆς πολιτείας αὐτῶν. παρακαλέσαντες γὰρ 

σφᾶς καὶ συμφρονήσαντες Κροτωνιᾶται, Συβαρῖται, 

149. Καυλωνιᾶται, πρῶτον μὲν ἀπέδειξαν zie Ὁμαρίου 

κοινὸν ἱερὸν καὶ τόπον, ἐν ᾧ τάς τε συνόδους καὶ 
τὰ διαβούλια συνετέλουν, δεύτερον τοὺς ἐθισμοὺς 

καὶ νόμους ἐχλαβόντες τοὺς τῶν ᾿Ζχαιῶν ἐπεβάλοντο 

χρῆσϑαι καὶ διοικεῖν κατὰ τούτους τὴν πολιτείαν. 
1 ὑπὸ δὲ τῆς Διονυσίου Συρακοσίου δυναστείας, ἔτι 

ὃὲ τῆς τῶν περιοικούντων βαρβάρων ἐπικρατείας 

90 
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ἐμποδισϑέντες οὐχ ἑκουσίως ἀλλὰ κατ᾽ ἀνάγκην 
αὐτῶν ἀπέστησαν. μετὰ δὲ ταῦτα Μακεδαιμονίων 8 

μὲν παραδόξως πταισάντων περὶ τὴν ἐν Δεύκτροις 

μάχην. Θηβαίων δ᾽ ἀνελπίστως ἀντιποιησαμένων 

τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας, ἦν ἀκρισία περὶ πάν- 
τας μὲν τοὺς Ἕλληνας, μάλιστα δὲ περὶ τοὺς προ- 

εἰρημένους, ὡς ἂν τῶν μὲν μὴ συγχωρούντων 

ἡττῆσϑαι, τῶν δὲ μὴ πιστευόντων ὅτι νενικήκασιν. 
οὐ μὴν ἀλλά γε περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων ἐπέτρε- 9 

ιοψαν Θηβαῖοι καὶ “ακεδαιμόνιοι μόνοις τῶν ᾿Ελλή- 

vov 'Ayotois, οὐ πρὸς τὴν δύναμιν ἀποβλέψαντες — 10 
σχεδὸν γὰρ ἐλαχίστην τότε δὴ τῶν ᾿Ελλήνων εἶχον --- 

τὸ δὲ πλεῖον εἰς τὴν πίστιν καὶ τὴν ὅλην καλοκά- 
γαϑίαν. ὁμολογουμένως γὰρ δὴ τότε ταύτην περὶ 

15 αὐτῶν πάντες εἶχον τὴν δόξαν. 

en 

Τότε uiv οὖν ψιλῶς αὐτὰ τὰ κατὰ τὴν προαί-1ὶ “ 9 DNUS 
C om 2 , A MARC / ? 9 z ρεσιν ὑπῆρχε παρ᾽ αὐτοῖς" ἀποτέλεσμα δ᾽ ἢ πρᾶ- 

ξις ἀξιόλογος πρὸς αὔξησιν τῶν ἰδίων ἀνήκουσα 

πραγμάτων οὐχ ἐγίνετο, τῷ μὴ δύνασϑαι φῦναι 13 

προστάτην ἄξιον τῆς προαιρέσεως, ἀεὶ δὲ τὸν ὑπο- 

δείξαντα ποτὲ μὲν ὑπὸ τῆς “ακεδαιμονίων ἀρχῆς 

ἐπισκοτεῖσϑαι καὶ κωλύεσϑαι, ποτὲ δὲ μᾶλλον ὑπὸ 
τῆς Μακεδόνων. ἐπεὶ δέ ποτὲ σὺν καιρῷ προστά- 40 

τας ἀξιόχρεως εὗρεν, ταχέως τὴν αὑτῆς δύναμιν 143. 
85 ἐποίησε φανεράν. ἐπιτελεσαμένη τὸ κάλλιστον ἔρ- 

γον, τὴν Πελοποννησίων ὁμόνοιαν. ἧς ἀρχηγὸν 2 
N N ΄ - e 2 € X μὲν καὶ καϑηγεμόνα τῆς ὅλης ἐπιβολῆς Aoorov vo- 

150. μιστέον τὸν Σικυώνιον, ἀγωνιστὴν δὲ καὶ τελεσι- 

ουργὸν τῆς πράξεως Φιλοποίμενα τὸν ΜΜεγαλοπολί- 

80 rmv, βεβαιωτὴν δὲ τοῦ μόνιμον αὐτὴν ἐπὶ ποσὸν 
γενέσθαι Πυκόρταν καὶ τοὺς ταὐτὰ τούτῳ προελομέ- 

2 e 
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3vove ἄνδρας. τίνα δ᾽ ἦν ἑκάστοις τὰ πραχϑέντα καὶ 

πῶς καὶ κατὰ ποίους καιροὺς πειρασόμεϑα δηλοῦν, 

ἀεὶ χατὰ τὸ πρέπον τῇ γραφῇ ποιούμενοι τὴν 

4 ἐπίστασιν. τῶν μέντοι γ᾽ ᾿ράτῳ διωκημένων καὶ 

νῦν καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἐπικεφαλαιούμενοι μνη- 

σϑησόμεϑα διὰ τὸ x«l λίαν ἀληϑινοὺς καὶ σαφεῖς 

ἐχεῖνον περὶ τῶν ἰδίων συντεταχέναι πράξεων ὑπο- 

ὅ μνηματισμούς., τῶν δὲ τοῖς ἄλλοις ἀκριβεστέραν καὶ 

μετὰ διαστολῆς ποιησόμεθα τὴν ἐξήγησιν. ὑπολαμ- 

βάνω δὲ ῥάστην ἐμοί τ᾿ ἂν γενέσθαι τὴν διήγησιν 

καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν εὐπαρακολούϑητον τὴν μά- 

ϑησιν. εἰ ποιησαίμεθα τὴν ἐπίστασιν ἀπὸ τούτων 

τῶν καιρῶν, ἐν οἷς κατὰ πόλιν διαλυϑέντος τοῦ 

τῶν ᾿4χαιῶν ἔϑνους ὑπὸ τῶν ἐκ Μακεδονίας βασι- 

λέων ἀρχὴ πάλιν ἐγένετο καὶ σύννευσις τῶν πόλεων 

πρὸς ἀλλήλας. ἀφ᾽ ἧς αὐξανόμενον κατὰ τὸ συν- 
ἐχὲς τὸ ἔϑνος εἰς ταύτην ἦλθε τὴν συντέλειαν, 

ἐν y xo9' ἡμᾶς qv, ὑπὲρ ἧς κατὰ μέρος ἀρτίως 
εἶπον. 

41 Ὀλυμπιὰς μὲν ἦν εἰκοστὴ καὶ τετάρτη πρὸς ταῖρ 
ἑχατόν. ὅτε Πατρεῖς ἤρξαντο συμφρονεῖν καὶ zfv- 

2 μαῖοι, καιροὶ δὲ xo9' ove Πτολεμαῖος ὃ “άγου καὶ 
“Δυσίμαχος. ἔτι δὲ Σέλευκος καὶ Πτολεμαῖος ὁ Κε- 

ραυνὸς μετήλλαξαν τὸν βίον. πάντες γὰρ οὗτοι 
περὶ τὴν προειρημένην ὀλυμπιάδα τὸ ζῆν ἐξέλιπον. 

3vove μὲν οὖν ἀνώτερον τούτων χρόνους τοιαύτη 

τις ἦν ἡ περὶ τὸ προειρημένον ἔϑνος διάϑεσιο. ἀπὸ 

γὰρ Τισαμενοῦ βασιλευϑέντες, ὃς ἦν Ὀρέστου μὲν 
(óc, κατὰ δὲ τὴν τῶν Ηρακλειδῶν κάϑοδον ἐχπε- 

δσὼν τῆς Σπάρτης κατέσχε τοὺς περὶ ᾿4χαΐαν τόπουο. 

Ὁ ἀπὸ τούτου κατὰ τὸ συνεχὲς καὶ κατὰ τὸ γένος ἕως 

σι 

15 

25 

30 
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φγύγου βασιλευϑέντες. μετὰ ταῦτα δυσαρεστήσαν. 141. 

τες τοῖς τοῦ προειρημένου παισὶν ἐπὶ τῷ μὴ νομί- 

151. uoo ἀλλὰ δεσποτικῶς αὐτῶν ἄρχειν, μετέστησαν εἰς 

δημοκρατίαν τὴν πολιτείαν. λοιπὸν ἤδη τοὺς ἑξῆς ὁ 

5 χρόνους μέχρι τῆς ᾿4λεξάνδρου καὶ Φιλίππου δυνα- 

στείας ἄλλοτε μὲν ἄλλως ἐχώρει τὰ πράγματ᾽ αὐτοῖς 
κατὰ τὰς περιστάσεις, τό γε μὴν κοινὸν πολίτευμα. 

καϑάπερ εἰρήκαμεν. ἐν δημοχρατία συνέχειν ἔπει- 
ρῶντο. τοῦτο δ᾽ ἦν ἐκ δώδεκα πόλεων, ἃς ἔτι xol 

ιονῦν συμβαίνει διαμένειν, πλὴν QAcvov καὶ ᾿Ελίκης 
τῆς πρὸ τῶν Ζ“ευχτρικῶν ὑπὸ τῆς ϑαλάττης κατα. 

ποϑείσης αὗται δ᾽ εἰσὶν Πάτραι, Ζύμη, Φαραί, Τρι- 8 
ταία, Λεόντιον. (.Aiyvov), Αἴγειρα, Πελλήνη, Βοῦρα. 

Καρύνεια. κατὰ δὲ τοὺς ὑστέρους μὲν τῶν κατ᾽ 9 

15 4λέξανδρον καιρῶν, προτέρους δὲ τῆς ἄρτι ῥη- 
ϑείσης ὀλυμπιάδος. εἰς τοιαύτην διαφορὰν καὶ 

καχεξίαν ἐνέπεσον. καὶ μάλιστα διὰ τῶν ἐκ Μακε- 

δονίας βασιλέων, ἐν ἧ συνέβη πάσας τὰς πόλεις 

χωρισϑείδας ἀφ᾽ αὑτῶν ἐναντίως τὸ συμφέρον 
20 ἄγειν ἀλλήλαις. ἐξ οὗ συνέπεσε τὰς uiv ἐμφρού- 10 

ρους αὐτῶν γενέσϑαι διά τὲ Ζ]ημητρίου καὶ Κασσάν- 

δρου καὶ μετὰ ταῦτα δι᾽ ᾿Αντιγόνου τοῦ Γονατᾶ. 
τὰς δὲ καὶ τυραννεῖσθαι" πλείστους γὰρ δὴ μονάρ- 

χους οὗτος ἐμφυτεῦσαι δοκεῖ τοῖς Ἕλλησι. περὶ 11 
25 δὲ τὴν εἰκοστὴν καὶ τετάρτην ὀλυμπιάδα πρὸς ταῖς 

ἑκατόν. καϑάπερ ἐπάνω προεῖπον. αὖϑις ἤρξαντο 
μετανοήσαντες συμφρονεῖν. ταῦτα δ᾽ ἦν κατὰ τὴν 
Πύρρου διάβασιν εἰς ᾿Ιταλίχν. καὶ πρῶτοι μὲν 13 

συνέστησαν Ζυμαῖοι. Πατρεῖς, Τριταιεῖς, Φαραιεῖο" 

80 διόπερ οὐδὲ στήλην ὑπάρχειν συμβαίνει τῶν πόλεων 
τούτων περὶ τῆς συμπολιτείας. μετὰ δὲ ταῦτα μά- 18 
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AuGvk πὼς ἔτει πέμπτῳ τὴν φρουρὰν ἐχβαλόντες 
Αἰγιεῖς μετέσχον τῆς συμπολιτείας" ἑξῆς δὲ τούτοις 

14 Βούριοι, τὸν τύραννον ἀποχτείναντες. ἅμα δὲ τού- 

τοις Καρυνεῖς ἀποκατέστησαν. συνιδὼν γὰρ ᾿Ισέας 

ὁ τῆς Καρυνείας τότε τυραννεύων ἐχπεπτωκυῖαν 5 

169. μὲν ἐξ Αἰγίου τὴν φρουράν, ἀπολωλότα δὲ τὸν 
ἐν τῇ Βούρα μόναρχον διὰ Μάργου καὶ τῶν 14. 
᾿“χαιῶν, ἑαυτὸν δὲ πανταχόϑεν ὁρῶν ὅσον οὐκ 

18 ἤδη πολεμηϑησόμενον, ἀποθέμενος τὴν ἀρχὴν καὶ 

λαβὼν τὰ πιστὰ παρὰ τῶν ᾿Δ“χαιῶν ὑπὲρ τῆς ἀσφα- 10 
λείας προσέϑηκε τὴν πόλιν πρὸς τὸ τῶν ᾿Ζχαιῶν 
σύστημα. 

42 Τίνος οὖν χάριν ἐπὶ τοὺς χρόνους τούτους ἀν- 

ἐδραμον; ἵνα πρῶτον μὲν γένηται συμφανὲς πῶς 

καὶ κατὰ ποίους καιροὺς καὶ τίνες πρῶτοι τῶν ἐξ ι5. 

ἀρχῆς ᾿Ζχαιῶν αὖϑις ἐποιήσαντο τὴν ἐπιβολὴν τῆς 
νῦν συστάσεως, δεύτερον δ᾽ ἵνα καὶ τὰ τῆς προαι- 

ροέσεως μὴ μόνον διὰ τῆς ἡμετέρας ἀποφάσεως, ἀλλὰ 

καὶ δι’ αὐτῶν τῶν πραγμάτων πίστεως τυγχάνῃ; 
8 διότι μία τις ἀεὶ τῶν ᾿Δχαιῶν αἵρεσις ὑπῆρχε, καϑ' 20 

ἣν προτείνοντες μὲν τὴν παρ᾽ αὑτοῖς ἰσηγορίαν καὶ 
παρρησίαν, πολεμοῦντες δὲ καὶ καταγωνιξόμενοι 

συνεχῶς τοὺς ἢ δι᾽ αὑτῶν ἢ διὰ τῶν βασιλέων τὰς 

σφετέρας πατρίδας καταδουλουμένους, τούτῳ τῷ 

τρόπῳ καὶ ταύτῃ τῇ προϑέσει τοῦτο τοὔργον ém-25 

ἐτέλεσαν, τὰ μὲν δι᾽ αὑτῶν, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν συμ- 
4 μάχων. καὶ γὰρ τὰ δι᾽ ἐκείνων συνεργήματα γεγο- 

νότα πρὸς τοῦτο τὸ μέρος ἐν τοῖς ἕξῆς χρόνοις ἐπὶ 

τὴν τῶν ᾿Ζχαιῶν προαίρεσιν ἀνοιστέον. πολλοῖς 

γὰρ κοινωνήσαντες πραγμάτων, πλείστων δὲ καὶ 80 

καλλίστων Ρωμαίοις. οὐδέποτε τὸ παράπαν. ἐπεϑύ- 
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uuo«v ἔκ τῶν κατορθωμάτων οὐδενὸς ἰδίᾳ λυσιτε- 

λοῦς, ἀλλ᾽ ἀντὶ πάσης τῆς ἑαυτῶν φιλοτιμίας, ἣν 6 

παρείχοντο τοῖς συμμάχοις, ἀντικατηλλάττοντο τὴν 

ἑχάστων ἐλευϑερίαν καὶ τὴν κοινὴν ὁμόνοιαν Πελο- 

ποννησίων. σαφέστερον δ᾽ ὑπὲρ τούτων ἔσται διὰ-τ 

λαμβάνειν ἐξ αὐτῶν τῶν περὶ τὰς πράξεις ἐνεργη- 

e 

μάτων. 

Εἴκοσι μὲν οὖν ἔτη τὰ πρῶτα καὶ πέντε συν- 48 
ἑπολιτεύσαντο μεϑ᾽ ἑαυτῶν αἴ προειρημέναι πόλεις. 
γραμματέα κοινὸν ἐκ περιόδου προχειριξζόμεναι καὶ 

δύο στρατηγούς. μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἔδοξεν αὖ- 3 

1 e 

τοῖς ἕνα καϑιστάνειν καὶ τούτῳ πιστεύειν ὑπὲρ τῶν 

ὅλων. καὶ πρῶτος ἔτυχε τῆς τιμῆς ταύτης Μάργος 

ὃ. ὁ Καρυνεύς. τετάρτῳ δ᾽ ὕστερον ἔτει τοῦ προει- 8 
15 θημένου στρατηγοῦντος "Agorog ὃ Σικυώνιος, ἔτη 

μὲν ἔχων εἴκοσι, τυραννουμένην δ᾽ ἐλευϑερώσας 
τὴν πατρίδα διὰ τῆς ἀρετῆς τῆς ἑαυτοῦ καὶ τόλμης 140. 

προσένειμε πρὸς τὴν τῶν ᾿Δχαιῶν πολιτείαν, ἀρχῆ- 

ὃὲεν εὐθὺς ἐραστὴς γενόμενος τῆς προαιρέσεως αὐὖὐ- 

οοτῶν. ὀγδόῳ δὲ πάλιν ἔτει στρατηγὸς αἵρεϑεὶς τὸ 4 

δεύτερον χαὶ πραξικοπήσας τὸν ᾿“χροκόρινϑον, 
᾿Αντιγόνου κυριεύοντος, καὶ γενόμενος ἐγκρατὴς 

μεγάλου μὲν ἀπέλυσε φόβου τοὺς τὴν Πελοπόννη- 
Gov κατοικοῦντας, ἐλευϑερώσας δὲ Κορινϑίους προσ- 

25 ἡγάγετο πρὸς τὴν τῶν ᾿Ζ4χαιῶν πολιτείαν. ἐπὶ δὲ ὅ σι 

τῆς αὐτῆς ἀρχῆς καὶ τὴν τῶν Μεγαρέων πόλιν δια- 

πραξάμενος προσένειμε τοῖς ᾿Δχαιοῖς. ταῦτά τ᾽ ἐγί- 
vero τῷ πρότερον ἔτει τῆς Καρχηδονίων ἥττης, ἐν ἧ 

e 

xo óAov Σικελίας ἐκχωρήσαντες πρῶτον ὑπέμειναν 

80 τότε φόρους ἐνεγκεῖν Ρωμαίοις. μεγάλην δὲ προ- 

κοπὴν ποιήσας τῆς ἐπιβολῆς ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ λοι- 
PoLvB. HisT. I. 12 
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πὸν ἤδη διετέλει προστατῶν uiv τοῦ τῶν ᾿Αχαιῶν 
ἔϑνους. πάσας δὲ τὰς ἐπιβολὰς καὶ πράξεις πρὸς 

8 ἕν τέλος ἀναφέρων" τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ Μακεδόνας μὲν 
ἐχβαλεῖν ἐκ Πελοποννήσου. τὰς δὲ μοναρχίας κατα- 

λῦσαι. βεβαιῶσαι δ᾽ ἑἕκάστοις τὴν κοινὴν καὶ πά- 

9 τριον ἐλευϑερίαν. μέχρι μὲν οὖν (qv) Avvíyovoe ὁ Γο- 
νατᾶς. πρός τε τὴν ἐκείνου πολυπραγμοσύνην καὶ 

πρὸς τὴν Αἰτωλῶν πλεονεξίαν ἀντιταττόμενος δὲ- 

10 ἐτέλει, πραγματικῶς ἕκαστα χειρίζων, καίπερ εἰς 

τοῦτο προβάντων ἀμφοτέρων ἀδικίας καὶ τόλμης 

ὥστε ποιήδσασϑαι συνθήκας πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ 

44 διαιρέσεως τοῦ τῶν ᾿Αχαιῶν ἔϑνους. ᾿Αντιγόνου 
δὲ μεταλλάξαντος, καὶ συνθεμένων τῶν ᾿Δχαιῶν καὶ 

συμμαχίαν πρὸς Αἰτωλοὺς καὶ μετασχόντων εὐγε- 

νῶς σφίσι τοῦ πρὸς Ζ4ημήτριον πολέμου, τὰ μὲν 
τῆς ἀλλοτριότητος καὶ δυσμενείας ἤρϑη κατὰ τὸ 

παρόν, ὑπεγένετο δὲ κοινωνικὴ καὶ φιλική τις αὖ- 

154. 2 τοῖς διάϑεσις. 4]΄ημητρίου δὲ βασιλεύσαντος δέκα 

μόνον ἔτη καὶ μεταλλάξαντος τὸν βίον περὶ τὴν 
πρώτην διάβασιν εἰς τὴν ᾿Ιλλυρίδα Ρωμαίων, ἐγέ- 

νετό τις εὔροια πραγμάτων πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπι- 

8 βολὴν τῶν ᾿Δχαιῶν. οὗ γὰρ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ 

μόναρχον δυσελπιστήσαντες ἐπὶ τῷ μετηλλαχέναι 
μὲν τὸν Ζημήτριον, ὃς ἦν αὐτοῖς οἵἷονεὶ χορηγὸς 
καὶ μισϑοδότης. ἐπικεῖσθαι δὲ τὸν "Agerov, οἰόμε- 

νον δεῖν σφᾶς ἀποτίϑεσϑαι τὰς τυραννίδας. καὶ 

τοῖς μὲν πεισϑεῖσι μεγάλας δωρεὰς καὶ τιμὰς προ- 
τείνοντα, τοῖς δὲ μὴ προσέχουσιν ἔτι μείζους ἐπ- 

ανατεινόμενον φόβους καὶ κινδύνους διὰ τῶν ᾿Δἀχαιῶν,. 

4 ὥρμησαν ἐπὶ τὸ πεισϑέντες ἀποϑέσϑαι μὲν τὰς vv- 

ραννίδας. ἐλευϑερῶσαι δὲ τὰς ἑαυτῶν πατρίδαο, 

Qu 

147. 

25 
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μετασχεῖν δὲ τῆς τῶν ᾿4χαιῶν πολιτείας. Δυδιάδας 5 

μὲν οὖν ὁ Μεγαλοπολίτης ἔτι ζῶντος “]ημητρίου, 
κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν, πάνυ πραγματικῶς καὶ 

φρονίμως προϊδόμενος τὸ μέλλον ἀπετέϑειτο τὴν 

5 τυραννίδα καὶ μετεσχήκει τῆς ἐϑνικῆς συμπολιτείας. 

᾿Δριστόμαχος δ᾽ ὁ τῶν ᾿Ζργείων τύραννος καὶ Ξέ- 6 

vov ὁ τῶν Ἑρμιονέων καὶ Κλεώνυμος ὃ τῶν Φλια- 

σίων τότ᾽ ἀποϑέμενοι τὰς μοναρχίας ἐχοινώνησαν 

τῆς τῶν ᾿Ζ“χαιῶν δημοκρατίας. 

10 Ὁλοσχερεστέρας δὲ γενομένης αὐξήσεως διὰ 45 
ταῦτα καὶ προκοπῆς περὶ τὸ ἔϑνος, Αἰτωλοὶ διὰ τὴν 

ἔμφυτον ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν φϑονήσαντες. τὸ 

δὲ πλεῖον ἐλπίσαντες καταδιελέσϑαι τὰς πόλειο. καϑ- 

ἅπερ καὶ πρότερον τὰς μὲν ᾿Δκαρνάνων. διενεί- 

15 μαντὸ πρὸς ᾿Δλέξανδρον, τὰς δὲ τῶν ᾿Ζχαιῶν ém- 

ἐβάλοντο πρὸς ᾿ἀντίγονον τὸν Γονατᾶν., καὶ τότε 3 

παραπλησίαις ἐλπίσιν ἐπαρϑέντες ἀπετόλμησαν 

᾿Αντιγόνῳ τε τῷ κατ᾽ ἐχείνους τοὺς χαιροὺς προ- 
ἑστῶτι Μακεδόνων. ἐπιτροπεύοντι δὲ Φιλίππου παι- 

20 δὸς ὄντος, καὶ Κλεομένει τῷ βασιλεῖ “ακεδαιμονίων 

κοινωνεῖν καὶ συμπλέκειν ἀμφοτέροις ἅμα τὰς χεῖ- 
156. ρας. ὁρῶντες γὰρ τὸν ᾿ἀντίγονον κυριεύοντα μὲν 8 

τῶν κατὰ Μακεδονίαν ἀσφαλῶς, ὁμολογούμενον δὲ 
καὶ πρόδηλον ἐχϑρὸν ὄντα τῶν roiv διὰ τὸ τὸν 
᾿ἀχροκόρινϑον πραξ(υκοπήσαντας καταλαβ)εῖν. ὑπ- 4 

ἕλαβον. εἰ τοὺς “ακεδαιμονίους προσλαβόντες ἔτι 

κοινωνοὺς σφίσι τῆς ἐπιβολῆς προεμβιβάσαιεν εἰς 

τὴν πρὸς τὸ ἔϑνος ἀπέχϑειαν, ῥᾳδίως (ἂν) καταγω- 

νίσασϑαι τοὺς ᾿4χαιοὺς ἐν καιρῶ συνεπιϑέμενοι καὶ 148. 
e 80 πανταχόϑεν περιστήσαντες αὐτοῖς τὸν πόλεμον. ὃ ὅ 

2 σι 

δὴ καὶ ταχέως ἂν ἐκ τῶν κατὰ λόγον ἐπετέλεσαν. 
ΤΠ) 
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δί μὴ τὸ κυριώτατον παρεῖδον τῆς προϑέδεως, οὐ 

δσυλλογιδάμενοι διότι ταῖς ἐπιβολαῖς ΄ἄρατον ξἕξου- 

σιν ἀνταγωνιστήν, ἄνδρα δυνάμενον πάσης εὐστο- 

6 χεῖν περιστάσεως. τοιγαροῦν δρμήσαντες ἐπὶ τὸ πολυ- 

πραγμονεῖν καὶ χειρῶν ἄρχειν ἀδίκων οὐχ οἷον ἤνυ- s 

σάν τι τῶν ἐπινοηϑέντων., ἀλλὰ τοὐναντίον καὶ τὸν 

"Agorov τότε προεστῶτα καὶ τὸ ἔϑνος ἐσωματοποίη- 

σαν. πραγματικῶς ἀντιπερισπάσαντος ἐκείνου καὶ 
1 λυμηναμένου τὰς ἐπιβολὰς αὐτῶν. ὡς δ᾽ ἐχειρίσϑη 

τὰ ὅλα, δῆλον ἔσται διὰ τῶν λέγεσϑαι μελλόντων. τὸ 

46 Θεωρῶν γὰρ τοὺς Αἰτωλοὺς ὁ προειρημένος 
ἀνὴρ τὸν μὲν πόλεμον τὸν πρὸς αὐτοὺς αἰσχυνομέ- 

νους ἀναλαβεῖν ἐκ τοῦ φανεροῦ διὰ τὸ καὶ λίαν 

εἶναι προσφάτους τὰς ἐκ τῶν ᾿Ζ4χαιῶν εὐεργεσίας 
ἢ περὶ τὸν ΖΙημητριακὸν πόλεμον εἰς αὐτούς, συμβου- 15 

λευομένους δὲ τοῖς “ακεδαιμονίοις καὶ φϑονοῦν- 

τας τοῖς ᾿Ζ4χαιοῖς ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε Κλεομένους 

πεπραξικοπηκότος αὐτοὺς καὶ παρῃρημένου Τεγέαν, 

Μαντίνειαν, Ὀρχομενόν, τὰς Αἰτωλοῖς οὐ μόνον 

συμμαχίδας ὑπαρχούσας, ἀλλὰ καὶ δσυμπολιτευομένας 30 
τότε πόλεις, οὐχ οἷον ἀγαναχτοῦντας ἐπὶ τούτοιρ, 

166. 8 ἀλλὰ καὶ βεβαιοῦντας αὐτῷ τὴν παράληψιν, καὶ 

τοὺς πρότερον κατὰ τῶν μηδὲν ἀδικούντων πᾶσαν 

ἱκανὴν ποιουμένους πρόφασιν εἰς τὸ πολεμεῖν διὰ 
τὴν πλεονεξίαν τότε συνορῶν ἑκουσίως παραδσπον- 2 

δουμένουρ καὶ τὰς μεγίστας ἀπολλύντας πόλεις ἐϑε- 

λοντὴν ἐφ᾽ à μόνον ἰδεῖν ἀξιόχρεων γενόμενον 
ἁ ἀνταγωνιστὴν Κλεομένη τοῖς "Ayotoio, ἔγνω δεῖν 

εἰς ταῦτα βλέπων οὗτός τε καὶ πάντες ὁμοίως οἵ 

προεστῶτες τοῦ τῶν ᾿4χαιῶν πολιτεύματος πολέμου 30 

μὲν πρὸς μηδένα κατάρχειν, ἐνίστασϑαι δὲ ταῖς τῶν 
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? 

“ακεδαιμονίων ἐπιβολαῖς. τὸ uiv ovv πρῶτον ἐπὶ ὕ 
τούτων ἦσαν τῶν διαλήψεων᾽" ϑεωροῦντες ὃὲ κατὰ 

τοὺς ἑξῆς χρόνους τὸν Κλεομένη ϑρασέως ἐποικο- 

δομοῦντα μὲν τὸ καλούμενον ᾿Αϑήναιον ἐν τῇ τῶν 

5 Μεγαλοπολιτῶν χώρα. πρόδηλον δὲ καὶ πικρὸν ἀνα- 

δεικνύντα σφίσι πολέμιον ἑαυτόν. τότε δὴ συνα- ὃ 149. 

ϑροίσαντες τοὺς ᾿4χαιοὺς ἔκριναν μετὰ τῆς βουλῆς 

ἀναλαμβάνειν φανερῶς τὴν πρὸς τοὺς Δακεδαιμο- 

νίους ἀπέχϑειαν. 

1:0. Ὁ μὲν οὖν Κλεομενικὸς προδσαγορευϑεὶς πόλε- ἢ 
μος τοιαύτην ἔλαβε τὴν ἀρχὴν καὶ κατὰ τούτους 

τοὺς καιρούς. οἱ δ᾽ ᾿᾽4χαιοὶ τὸ μὲν πρῶτον διὰ τῆς 41 

ἰδίας δυνάμεως ὥρμησαν ἀντοφϑαλμεῖν τοῖς 4ακε- 

δαιμονίοις. ἅμα μὲν ὑπολαμβάνοντες κάλλιστον εἶ- 

15 v&L, τὸ μὴ Óv ἑτέρων σφίσι πορίζεσϑαι τὴν σωτη- 
ρίαν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς δι᾽ αὑτῶν σῴζειν τὰς πόλεις καὶ 

τὴν χώραν, ἅμα δὲ βουλόμενοι καὶ τὴν πρὸς Ilro-? 

λεμαῖον τηρεῖν φιλίαν διὰ τὰς προγεγενημένας εὐ- 

εργεσίας καὶ μὴ φαίνεσϑαι πρὸς ἑτέρους ἐχτείνον- 

20 τὲς τὰς χεῖρας, ἤδη δ᾽ ἐπὶ ποσὸν τοῦ πολέμου 8 
προβαίνοντος. καὶ τοῦ Κλεομένους τό τὲ πάτριον 

πολίτευμα καταλύσαντος καὶ τὴν ἔννομον βασιλείαν 

εἰς τυραννίδα μεταστήσαντος. χρωμένου δὲ καὶ τῷ 

πολέμῳ πρακτικῶς καὶ παραβόλως. προορώμενος 4 

95 ἄρατος τὸ μέλλον x«i δεδιὼς τήν τὲ τῶν Αὐτω- 
157. λῶν ἀπόνοιαν καὶ τόλμαν ἔκρινε πρὸ πολλοῦ λυ- 

μαίνεσϑαν τὴν ἐπιβολὴν αὐτῶν. κατανοῶν δὲδ 

τὸν Δντίγονον καὶ πρᾶξιν ἔχοντα καὶ σύνεσιν 

καὶ πίστεως ἀντιποιούμενον, τοὺς δὲ βασιλεῖς 

30 σαφῶς εἰδὼς φύσει μὲν οὐδένα νομίζοντας οὔτε 

(συνε)ργὸν οὔτε πολέμιον, ταῖς δὲ τοῦ συμφέροντος 
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ψήφοις αἰεὶ μετροῦντας τὰς ἔχϑρας καὶ τὰς φιλίας, 

ὁ ἐπεβάλετο λαλεῖν πρὸς τὸν εἰρημένον βασιλέα καὶ 

συμπλέκειν τὰς χεῖρας, ὑποδεικνύων αὐτῷ τὸ συμ- 
1 βησόμενον ἐκ τῶν πραγμάτων. προδήλως μὲν οὖν 

αὐτὸ πράττειν ἀσύμφορον ἡγεῖτο διὰ πλείους αἰτίας. 

τόν τε γὰρ Κλεομένη καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς ἀνταγωνι- 

8 στὰς παρασκευάζειν ἤμελλε πρὸς τὴν ἐπιβολήν, τούς 

τε πολλοὺς τῶν ᾿Αχαιῶν διατρέψειν, καταφεύγων 
ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς καὶ δοκῶν δλοσχερῶς ἀπεγνωκέναι 

τὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας᾽ ὅπερ ἥκιστα φαίνεσϑαι πράτ- 

τῶν ἐβούλετο. διόπερ ἔχων τοιαύτην πρόϑεσιν ἀδή- 

1Ιολῶς αὐτὰ διενοεῖτο χειρίζειν. ἐξ οὗ πολλὰ παρὰ 150. 
τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἠναγκάζετο καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν 

πρὸς τοὺς ἐκτός, Óv ὧν ἤμελλε τὴν ἐναντίαν ἔμ- 
φασιν ὑποδεικνύων ταύτην ἐπικρύψεσϑαι τὴν οὐ- 15 

11 κονομίαν. ὧν χάριν ἔνια τούτων οὐδ᾽ ἐν τοῖς ὑπο- 

μνήμασι κατέταξεν. 

48 Εἰδὼς δὲ τοὺς Μεγαλοπολίτας κακοπαϑοῦντας 

μὲν τῷ πολέμῳ διὰ τὸ παρακειμένους τῇ “ακεδαί- 

σι 

[d 0 

μον προπολεμεῖν τῶν ἄλλων, οὐ τυγχάνοντας δὲ s 
τῆς καϑηκούσης ἐπικουρίας ὑπὸ τῶν ᾿Δ“χαιῶν διὰ τὸ 

κἀκείνους δυσχρηστεῖσϑαι ϑλιβομένους ὑπὸ τῆς 

ἢ περιστάσεως, σαφῶς δὲ γινώσκων o/xsícg διακει- 

μένους αὐτοὺς πρὸς τὴν Μακεδόνων οἰκίαν ix τῶν 
ὃ κατὰ τὸν ᾿Αμύντου Φίλιππον εὐεργεσιῶν, δι(ειλήφει) e 

διότι ταχέως ἂν ὑπὸ τοῦ Κλεομένους πιεξόμενοι, 

καταφύγοιεν ἐπὶ τὸν ᾿ἀντίγονον καὶ τὰς Μακεδόνων 

4 ἐλπίδας" κοινολογηϑεὶς οὖν δι᾿ ἀπορρήτων περὶ τῆς 
158. ὅλης ἐπιβολῆς Νικοφάνει καὶ Κερκιδᾷ τοῖς Μεγα- 

λοπολίταις, οἵτινες ἦσαν αὐτοῦ πατρικοὶ ξένοι καὶ so 
πρὸς τὴν ἐπιβολὴν εὐφυεῖς, ῥαδίως διὰ τούτων 

n9 e 
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ὁρμὴν παρέστησε τοῖς Μεγαλοπολίταις εἰς TO πρε- 

σβεύειν πρὸς τοὺς ᾿4χαιοὺς καὶ παρακαλεῖν πέμπειν 

πρὸς τὸν Avríyovov ὑπὲρ βοηϑείας. οἱ μὲν οὖν Μεγα- 6 
λοπολῖται κατέστησαν αὐτοὺς τοὺς περὶ τὸν Νικο- 

5 φάνη καὶ τὸν Κερκιδᾶν πρεσβευτὰς πρός τε τοὺς 

᾿Ζχαιοὺς κἀκεῖϑεν εὐθέως πρὸς τὸν Avtíyovov, ἂν 
αὐτοῖς συγκατάϑηται τὸ ἔϑνος. οἱ δ᾽ ᾿Ζχαιοὶ Gvv-' 

ἐχώρησαν πρεσβεύειν τοῖς Μεγαλοπολίταις. σπουδῇ 8 

δὲ συμμίξαντες οἵ περὶ τὸν Νικοφάνη τῷ βασιλεῖ 

10 διελέγοντο περὶ μὲν τῆς ἑαυτῶν πατρίδος αὐτὰ 
τἀναγκαῖα διὰ βραχέων καὶ κεφαλαιωδῶς, τὰ δὲ 
πολλὰ περὶ τῶν ὅλων κατὰ τὰς ἐντολὰς τὰς ᾿ράτου 

καὶ τὰς ὑποϑέσεις. αὗται δ᾽ ἦσαν ὑποδεικνύναι 49 

τὴν 4ἰτωλῶν καὶ Κλεομένους κοινοπραγίαν τί δύνα- 

15 ται καὶ ποῖ τείνει, καὶ δηλοῦν ὅτι πρώτοις μὲν 
αὐτοῖς ᾿Ζ4χαιοῖς εὐλαβητέον, ἕξῆς δὲ καὶ μᾶλλον 

᾿Δἀντιγόνῳ. τοῦτο μὲν γάρ, ὡς ᾿4χαιοὶ τὸν ἐξ ἀμφοῖν 2 

πόλεμον οὐκ ἂν ὑπενέγκαιεν, εὐθεώρητον εἶναι πᾶσι, 

τοῦτο δ᾽, ὡς Αἰτωλοὶ καὶ Κλεομένης κρατήσαντες 191. 
90 τούτων οὐκ εὐδοκήσουσιν οὐδὲ μὴ μείνωσιν ἐπὶ 

τῶν ὑποκειμένων, ἔτι τοῦ πρόσϑεν Qüov εἶναι τῷ 
νοῦν ἔχοντι συνιδεῖν. τήν τε γὰρ Αἰτωλῶν πλεο- 8 

νεξίαν οὐχ οἷον τοῖς Πελοποννησίων ὅροις εὐδοκῆ- 

σαί ποτ᾽ ἂν περιληφϑεῖσαν, ἀλλ᾽’ οὐδὲ τοῖς τῆς 
25 'Κλλάδος,. τήν τε Κλεομένους φιλοδοξίαν καὶ τὴν 4 

ὅλην ἐπιβολὴν κατὰ μὲν τὸ παρὸν αὐτῆς ἐφίεσϑαι 
τῆς Πελοποννησίων ἀρχῆς, τυχόντα δὲ ταύτης τὸν 

προειρημένον κατὰ πόδας ἀνϑέξεσϑαι τῆς τῶν ᾿Ελλή- 
vov ἡγεμονίας. ἧς οὐχ οἷόν τε καϑικέσϑαι μὴ οὐῦ 

80 πρόσϑεν καταλύσαντα τὴν Μακεδόνων ἀρχήν. 6x0-6 

πεῖν οὖν αὐτὸν ἠξίουν, προορώμενον τὸ μέλλον, 
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πότερον συμφέρει τοῖς σφετέροις πράγμασι μετ᾽ 

᾿“χαιῶν καὶ Βοιωτῶν ἐν Πελοποννήσῳ πρὸς Κλεο- 
159. μένη πολεμεῖν ὑπὲρ τῆς τῶν “Ελλήνων ἡγεμονίας ἢ 

προέμενον τὸ μέγιστον ἔϑνος διακινδυνεύειν ἐν Θετ- 

ταλίᾳ πρὸς Αἰτωλοὺς καὶ Βοιωτούς, ἔτι δ᾽ ᾿4χαιοὺς 

καὶ Δακεδαιμονίους, ὑπὲρ τῆς Μακεδόνων ἀρχῆς. 
1 ἐὰν μὲν ovv Αἰτωλοὶ τὴν ἐκ τῶν ᾿Δ4χαιῶν εἰς αὐτοὺς 

γεγενημένην εὔνοιαν ἐν τοῖς κατὰ Ζημήτριον καιροῖς 

ἐντρεπόμενοι τὴν ἡσυχίαν ἄγειν ὑποκρίνωνται, καϑά- 

ztQ καὶ νῦν, πολεμήσειν αὐτοὺς ἔφασαν τοὺς ᾽4χαι- 10 

οὖς πρὸς τὸν Κλεομένη" κἂν μὲν ἡ τύχη συνεπι- 

λαμβάνηται. μὴ δεῖσθαι χρείας τῶν βοηϑησόντων᾽ 

8 ἂν δ᾽ ἀντιπίπτῃ τὰ τῆς τύχης. Αἰτωλοὶ δὲ συνεπι- 

τίϑωνται. προσέχειν αὐτὸν παρεκάλουν τοῖς πράγ- 

μασιν. ἵνα μὴ πρόηται τοὺς καιρούς. ἔτι δὲ δυνα- 15 
9 μένοις σῴώξεσϑαι Πελοποννησίοις ἐπαρκέδσῃ᾽ περὶ δὲ 

πίστεως καὶ χάριτος ἀποδόσεως ῥαθϑυμεῖν αὐτὸν 

Qovro δεῖν" τῆς γὰρ χρείας ἐπιτελουμένης αὐτὸν 

εὑρήσειν τὸν ΄ἄρατον εὐδοκουμένας ἀμφοτέροις 

10 ὑπισχνοῦντο πίστεις. ὁμοίως δ᾽ ἔφασαν καὶ τὸν 30 

καιρὸν τῆς βοηϑείας αὐτὸν ὑποδείξειν. 

DO Ὁ uiv οὖν ᾿Αντίγονος ἀκούσας ταῦτα καὶ δό- 
Eae ἀληϑινῶς καὶ πραγματικῶς ὑποδεικνύναι τὸν 

"Agorov, προσεῖχε τοῖς ἑξῆς πραττομένοις ἐπιμελῶς. 
2 ἔγραψε δὲ xoi τοῖς Μεγαλοπολίταις. ἐπαγγελλόμε- 25 

νος βοηϑήσειν. ἐὰν καὶ τοῖς ᾿Δχαιοῖς τοῦτο βουλο- 159. 
ὃ μένοις T. τῶν δὲ περὶ τὸν Νικοφάνη καὶ Κερκι- 

δᾶν ἐπανελθόντων εἰς οἶκον καὶ τάς τε παρὰ τοῦ 

βασιλέως ἐπιστολὰς ἀποδόντων καὶ τὴν λοιπὴν εὔ- 30 

ἀψνοιαν αὐτοῦ καὶ προϑυμίαν διασαφούντων. ustso- 

ρισϑέντες οὗ Μεγαλοπολῖται προϑύμως ἔσχον ἰέναι 

e 
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πρὸς τὴν σύνοδον τῶν ᾿4χαιῶν καὶ παρακαλεῖν ἐπι- 
σπάσασϑαι τὸν ᾿Αντίγονον καὶ τὰ πράγματα κατὰ 
σπουδὴν ἐγχειρίξειν αὐτῷ. ὁ δ᾽ 'άρατος διακούδας 5 
xov ἰδίαν τῶν περὶ τὸν Νικοφάνη τὴν τοῦ βασι- 

5 λέως αἵρεσιν, ἣν ἔχοι πρός τὲ τοὺς ᾿4χαιοὺς καὶ 

160. 

10 

15 

20 

25 

πρὸς αὐτόν, περιχαρὴς ἦν τῷ μὴ διὰ χενῆς πεποιῆ- 
σϑαι τὴν ἐπίνοιαν μηδ᾽ εὑρῆσϑαι κατὰ τὴν τῶν Αἰτω- 

λῶν ἐλπίδα τὸν ᾿ἀντίγονον εἰς τέλος ἀπηλλοτριωμέ- 

νον ἑαυτοῦ. πάνυ δὲ πρὸς λόγον ἡγεῖτο γίνεσϑαι ὁ 

καὶ τὸ τοὺς Μεγαλοπολίτας προϑύμους εἶναι διὰ 

τῶν ᾿Δχαιῶν φέρειν ἐπὶ τὸν ᾿ἀντίγονον τὰ πράγματα. 
μάλιστα μὲν γάρ. ὡς ἐπάνω προεῖπον. ἔσπευδεν μὴ 1 

προσδεηϑῆναι τῆς βοηϑείας" εἰ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ 
τοῦτο δέοι καταφεύγειν, οὐ μόνον ἠβούλετο δι᾽ αὗ- 

τοῦ γενέσϑαι τὴν κλῆσιν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐξ ἁπάν- 
τῶν τῶν ᾿Ζ“χαιῶν. ἠγωνία γάρ, εἰ παραγενόμενος 8 

ὁ βασιλεὺς καὶ χρατήδας τῷ πολέμῳ τοῦ Κλεομέ- 

νους xai τῶν “ακεδαιμονίων ἀλλοιότερόν τι βου- 

λεύσοιτο περὶ τῆς κοινῆς πολιτείας. μή ποϑ'᾽ ὁμο- 

λογουμένως τῶν συμβαινόντων αὐτὸς ἀναλάβῃ τὴν 

αἰτίαν, δόξαντος δικαίως τοῦτο πράττειν διὰ τὴν ἐξ 9 

αὐτοῦ προγεγενημένην ἀδικίαν περὶ τὸν |4xgoxó- 

ρινῦον εἰς τὴν Μακεδόνων οἰκίαν. διόπερ ἅμα τῷ 10 

παρελθόντας τοὺς Μεγαλοπολίτας εἰς τὸ κοινὸν βου- 

λευτήριον τά τε γράμματα τοῖς ᾿Δχαιοῖς ἐπιδεικνύ- 
ναι καὶ διασαφεῖν τὴν ὕλην εὔνοιαν τοῦ βασιλέως, 

πρὸς δὲ τούτοις ἀξιοῦν ἐπισπάσασϑαι τὸν ᾿Αντίγο- 

vov τὴν ταχίστην, εἶναι δὲ καὶ τὸ πλῆϑος ἐπὶ τῆς 
αὐτῆς ὁρμῆς. προελθὼν "Ao«roo x«i τήν τὲ τοῦ 

80 βασιλέως προϑυμίαν ἀποδεξάμενος καὶ τὴν τῶν πολ- 

λῶν διάληψιν ἐπαινέσας παρεκάλει διὰ πλειόνων 

11 
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μάλιστα μὲν πειρᾶσϑαι δι’ αὑτῶν σῴξειν καὶ τὰς 
πόλεις καὶ τὴν χώραν" οὐδὲν γὰρ εἶναι τούτου καλ- 1ὅ8. 

12 λιὸν οὐδὲ συμφορώτερον" ἐὰν δ᾽ ἄρα πρὸς τοῦτο 
τὸ μέρος ἀντιβαίνῃ τὰ τῆς τύχης, πρότερον ἔφη 

δεῖν ἐξελέγξαντας πάδας τὰς ἐν αὑτοῖς ἐλπίδας τότε 5 

51 καταφεύγειν ἐπὶ τὰς τῶν φίλων βοηϑείας. ἐπισημη- 

ναμένου δὲ τοῦ πλήϑους, ἔδοξε μένειν ἐπὶ τῶν 
ὑποκειμένων καὶ δι᾽ αὑτῶν ἐπιτελεῖν τὸν ἐνεστῶτα 

ὡ πόλεμον. ἐπεὶ δὲ Πτολεμαῖος ἀπογνοὺς μὲν τὸ 
ἔϑνος Κλεομένει χορηγεῖν ἐπεβάλετο, βουλόμενος τὸ 

161. αὐτὸν ἐπαλείφειν ἐπὶ τὸν ᾿Αντίγονον διὰ τὸ πλείους 

ἐλπίδας ἔχειν év τοῖς “ακεδαιμονίοις ἤπερ ἐν τοῖς 

"Ayevote τοῦ δύνασϑαι διακατέχειν τὰς τῶν ἐν Μακε- 

8 δονίᾳς βασιλέων ἐπιβολάς, oí δ᾽ ᾿4χαιοὶ τὸ μὲν 
πρῶτον ἠλαττώϑησαν περὶ τὸ “ύκαιον, συμπλα- 15 

κέντες κατὰ πορείαν τῷ Κλεομένει, τὸ δὲ δεύτερον 

ἐκ παρατάξεως ἡττήϑησαν ἐν τοῖς “αδοκείοις καλου- 

μένοις τῆς Μεγαλοπολίτιδος. ὅτε καὶ Λυδιάδας 

ἔπεσε, τὸ δὲ τρίτον ὁλοσχερῶς ἔπταισαν ἐν τῇ 
ΖΦυμαίᾳ περὶ τὸ καλούμενον ᾿Εκατόμβαιον, παν- 20 

4 δημεὶ διακινδυνεύοντες, τότ᾽ ἤδη τῶν πραγμάτων 

οὐκέτι διδόντων ἀναστροφὴν ἠνάγκαξε τὰ περι- 

ἑστῶτα καταφεύγειν ὁμοϑυμαδὸν ἐπὶ τὸν Avvíyovov. 

δέν ᾧ καιρῷ πρεσβευτὴν τὸν υἱὸν ἐξαποστείλας 
άρατος πρὸς ᾿Αντίγονον ἐβεβαιώδσατο τὰ περὶ τῆς zs 

6 βοηϑείας. παρεῖχε δ᾽ αὐτοῖς ἀπορίαν καὶ δυσχρη- 
στίαν μεγίστην τὸ μήτε τὸν βασιλέα δοκεῖν ἂν 

βοηϑῆσαι χωρὶς τοῦ κομίδασϑαι τὸν ᾿Ζκροκόρινϑον 

καὶ λαβεῖν δομητήριον πρὸς τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον 
τὴν τῶν Κορινϑίων πόλιν, μήτε τοὺς ᾿Ζχαιοὺς ἂν 80 

τολμῆσαι Κορινϑίους ἄκοντας ἐγχειρίδαι Μακεδόσι. 
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διὸ xci τὸ πρῶτον ὑπέρϑεσιν ἔσχε τὸ διαβούλιον 1 

χάριν τῆς περὶ τῶν πίστεων ἐπισκέψεως. ὁ δὲ Ὁ2 
Κλεομένης καταπληξάμενος τοῖς προειρημένοις εὐ- 

τυχήμασι λοιπὸν ἀδεῶς ἐπεπορεύετο τὰς πόλεις, 

5 ἃς μὲν πείϑων αἷς δὲ τὸν φόβον ἀνατεινόμενος. 
προσλαβὼν δὲ τῷ τρόπῳ τούτῳ Καφύας, Πελλήνην, 2 

Φενεόν, "4oyoog, Φλιοῦντα, KAsovdo, 'Exíücvoov, 

"Eoutóvo, Τροίξηνα, τελευταῖον Κόρινϑον, αὐτὸς 
μὲν προσεστρατοπέδευσε τῇ τῶν Σικυωνίων πόλει, 154. 

t τοὺς δ᾽ ᾿Ζχαιοὺς ἀπέλυδε τοῦ μεγίστου προβλήματος. 
τῶν γὰρ Κορινθίων τῷ uiv ᾿ἀράτῳ στρατηγοῦντι 3 

καὶ τοῖς ᾿4χαιοῖς παραγγειλάντων ἐκ τῆς πόλεως 

ἀπαλλάττεσϑαι, πρὸς δὲ τὸν Κλεομένη διαπεμπομέ- 

vov καὶ καλούντων, παρεδόϑη τοῖς ᾿4χαιοῖς ἀφορμὴ 

ι5 καὶ πρόφασις εὔλογος. ἧς ἐπιλαβόμενος "4oorog4 

162. x«l προτείνας ᾿Δντιγόνῳ τὸν ᾿Ζκροκόρινϑον, κατ- 
ἐχόντων ᾿4χαιῶν τότε τὸν τόπον τοῦτον, ἔλυσε μὲν 
τὸ γεγονὸς ἔγκλημα πρὸς τὴν οἰκίαν. ἱκανὴν δὲ 

πίστιν παρέσχετο τῆς πρὸς τὰ μέλλοντα κοινωνίας, 

20 T0 δὲ συνέχον, ὁρμητήριον παρεσχεύαδεν ᾿Δντιγόνῳ 

πρὸς τὸν κατὰ “ακεδαιμονίων πόλεμον. 

Ὁ δὲ Κλεομένης ἐπιγνοὺς τοὺς ᾿4χαιοὺς συντι- 5 

ϑεμένους τὰ πρὸς τὸν ᾿ἀντίγονον, ἀναζεύξας ἀπὸ 

τοῦ Σικυῶνος κατεστρατοπέδευσε περὶ τὸν ᾿Ισϑμόν, 
25 διαλαβὼν χάρακι καὶ τάφρῳ τὸν μεταξὺ τόπον τοῦ 

τ᾽ ᾿ἡκροκορίνϑου καὶ τῶν Ὀνείων καλουμένων ὀρῶν, 

πᾶσαν ἤδη βεβαίως περιειληφὼς ταῖς ἐλπίσι τὴν 

Πελοποννησίων ἀρχήν. ᾿Αἀντίγονος δὲ πάλαι μὲν ὁ 

ἦν ἐν παρασκευῇ, καραδοχῶν τὸ μέλλον κατὰ τὰς 

80 ὑποϑέσεις τὰς ᾿Αράτου᾽ τότε (δὲ) συλλογιξόμενος ἐκ τ 

τῶν προσπιπτόντων ὅσον οὔπω παρεῖναι τὸν Κλεο- 
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μένη μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς Θετταλίαν, διαπεμψά- 

μένος πρός τε τὸν ΄άρατον καὶ τοὺς ᾽4χαιοὺς ὑπὲρ 
τῶν ὡμολογημένων ἧχεν ἔχων τὰς δυνάμεις διὰ 

8 τῆς Εὐβοίας ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμόν. οἱ γὰρ Αἰτωλοὶ πρὸς 

τοῖς ἄλλοις καὶ τότε βουλόμενοι κωλῦσαι τὸν ᾿Αντί- s 

yovov τῆς βοηϑείας, ἀπεῖπον αὐτῷ πορεύεσϑαι μετὰ 

δυνάμεως ἐντὸς Πυλῶν" εἰ δὲ μή, διότι κωλύσουσι 
μεϑ᾽ ὅπλων αὐτοῦ τὴν δίοδον. 

9. Ὁ uiv oov ᾿Αἀντίγονος καὶ Κλεομένης ἀντεστρα- 
τοπέδευον ἀλλήλοις. Ó uiv εἰσελϑεῖν σπουδάξων εἰς τὸ 

Πελοπόννησον. ὁ δὲ Κλεομένης κωλῦσαι τῆς εἰσ- 

53 όδου τὸν "Avríyovov. οἵ δ᾽ ᾽4χαιοί, καίπερ οὐ με- 

τρίως ἠλαττωμένοι τοῖς ὅλοις. ὅμως οὐκ ἀφίσταντο 

τῆς προϑέσεως οὐδ᾽ ἐγκατέλειπον τὰς ἐν αὑτοῖς ἐλ- 188. 
οπίδας. ἀλλ᾽ ἅμα τῷ τὸν ᾿Δριστοτέλη τὸν ᾿Ζργεῖον 15 

ἐπαναστῆναι τοῖς Κλεομενισταῖς βοηϑήδσαντες καὶ 

παρειδπεσόντες μετὰ Τιμοξένου τοῦ στρατηγοῦ κατ- 

8 ἔλαβον τὴν τῶν ᾿4ργείων πόλιν. ὃ δὴ καὶ νομι- 
168. στέον αἰτιώτατον γεγονέναι πραγμάτων κατορϑώ- 

6:00. τὸ γὰρ ἐπιλαβόμενον τῆς δρμῆς τοῦ Κλεο- 320 

μένους χαὶ προηττῆσαν τὰς ψυχὰς τῶν δυνάμεων' 

τοῦτ᾽ ἦν. ὡς ἐξ αὐτῶν φανερὸν ἐγένετο τῶν πραγ- 
4 μάτων. καὶ γὰρ τόπους εὐφυεστέρους προκατέχων 

καὶ χορηγίαις δαψιλεστέραις ᾿Ζντιγόνου χρώμενος 

καὶ τόλμῃ καὶ φιλοτιμίᾳ μείζονι παρωρμημένος, 25 
δὅμως ἅμα τῷ προσπεσεῖν αὐτῷ διότι κατειλῆφϑαι 

συμβαίνει τὴν τῶν ᾿Ζργείων πόλιν ὑπὸ τῶν ᾿Ζχαιῶν, 

εὐθὺς ἀνάσπαστος. ἀπολιπὼν τὰ προδεδηλωμένα 

προτερήματα. φυγῇ παραπλησίαν ἑποιεῖτο τὴν ἀπο- 

χώρησιν, δείσας μὴ πανταχόϑεν αὐτὸν περιστῶσιν 30 

ὁ οὗ πολέμιοι. παραπεσὼν δ᾽ εἰς "Aoyoc καὶ κατὰ 
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ποσὸν ἀντιποιησάμενος τῆς πόλεως, μετὰ ταῦτα 

γενναίως μὲν τῶν 'Ayciv, φιλοτίμως δὲ τῶν Ag- 
γείων ἐκ μεταμελείας αὐτὸν ἀμυναμένων, ἀποπε- 

σὼν καὶ ταύτης τῆς ἐπιβολῆς καὶ ποιησάμενος τὴν 
s πορείαν διὰ Μαντινείας οὕτως ἐπανῆλϑεν εἰς τὴν 

Σπάρτην. ὁ δ᾽ 'Avríyovoe ἀσφαλῶς εἰς τὴν Πελο- 54 

πόννησον εἰσελθὼν παρέλαβε τὸν ᾿Ζκροχόρινϑον, 

οὐδένα δὲ χρόνον μείνας εἴχετο τῶν προκειμένων 

καὶ παρῆν εἰς "4ργος. ἐπαινέδας δὲ τοὺς ᾿Ζργείους 2 

1e καὶ καταστησάμενος τὰ κατὰ τὴν πόλιν αὖϑις ἐκ 
ποδὸς ἐκίνει, ποιούμενος τὴν πορείαν ὡς ἐπ᾽ 4g- 
καδίας. ἐκβαλὼν δὲ τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν ἐποικο- 8 

δομηϑέντων χωρίων ὑπὸ Κλεομένους κατά τε τὴν 

Αἰγῦτιν καὶ Βελμινᾶτιν χώραν καὶ παραδοὺς τὰ 

15 φρούρια Μεγαλοπολίταις ἧκε πρὸς τὴν τῶν ᾿4χαιῶν 

σύνοδον εἰς Αἴγιον. ἀπολογισάμενος δὲ περὶ τῶν 4 

καϑ' αὑτὸν καὶ χρηματίσας περὶ τῶν μελλόντων. 

ἔτι δὲ κατασταϑεὶς ἡγεμὼν ἁπάντων τῶν συμμά- 
χων, μετὰ ταῦτα χρόνον μέν τινα παραχειμάξων b 

20 διέτριβε περὶ Σικυῶνα xci Κόρινϑον. 'τῆς δ᾽ ἐαρι- 

vig ὥρας ἐνισταμένης ἀναλαβὼν τὰς δυνάμεις 1956. 

προῆγε. καὶ διανύσας τριταῖος πρὸς τὴν τῶν 7ε-Ὁ 

164, γεατῶν πόλιν, ἀπηντηκότων καὶ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐν- 

ταῦϑα, περιστρατοπεδεύσας ἤρξατο πολιορκεῖν αὐ- 

ὁ τήν. τῶν δὲ Μακεδόνων ἐνεργῶς χρωμένων τῇ τεῖ 

λοιπῇ πολιορκία καὶ τοῖς ὀρύγμασι, ταχέως ἀπελ- 

πίσαντες οἵ Τεγεᾶται τὴν σωτηρίαν παρέδοσαν αὗ- 

τούς. ὃ δ᾽ ᾿ἀντίγονος ἀσφαλισάμενος τὰ κατὰ τὴν 8 

πόλιν εἴχετο κατὰ τὸ συνεχὲς τῶν ἕξῆς καὶ προῆγε 

30 χατὰ σπουδὴν εἰς τὴν “ακωνικήν. ἐγγίσας δὲ τῷ 9 

Κλεομένει προκαϑημένῳ τῆς ἑαυτοῦ χώρας κατεπεί- 
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10 ραξε καὶ συνίστατό τινας ἀκροβολισμούς. προδσπε- 
σόντος δὲ διὰ τῶν κατασκόπων αὐτῷ τοὺς ἐξ Ὀρ- 

χομενοῦ στρατιώτας παραβεβοηϑηκένανι πρὸς τὸν 

Κλεομένη. παραυτίκα ποιησάμενος ἀναζυγὴν ἠπεί- 

11 γετο. καὶ τὸν μὲν Ὀρχομενὸν ἐξ ἐφόδου κατὰ κρά- 
τος εἷλε μετὰ δὲ ταῦτα περιστρατοπεδεύσας τὴν 

τ᾽ τῶν Μαντινέων ἐπολιόρκει πόλιν. ταχὺ δὲ xol 
ταύτην καταπληξαμένων τῶν Μακεδόνων καὶ λα- 

βόντων ὑποχείριον, ἀναξεύξας προῆγε τὴν ἐφ᾽ 

13 Ἡραίας καὶ Τελφούδσης. παραλαβὼν δὲ καὶ ταύτας 10 

τὰς πόλεις, ἐθελοντὴν προσχωρησάντων αὐτῷ τῶν 

κατοικούντων, οὕτως ἤδη συνάπτοντος τοῦ χειμῶνος 

παρῆν εἰς Αἴγιον πρὸς τὴν τῶν ᾿Δ4χαιῶν σύνοδον. 
14 καὶ τοὺς μὲν Μακεδόνας ἐπ᾽ οἴκου διαφῆκε πάντας 

εἰς τὴν χειμασίαν. αὐτὸς δὲ τοῖς ᾿4χαιοῖς διελέγετο 15 
καὶ συνδιενοεῖτο περὶ τῶν ἐνεστώτων. 

σι 

ὅδ Κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους συνθεωρῶν ὃ 

Κλεομένης τὰς μὲν δυνάμεις διαφειμένας. τὸν δ᾽ 

᾿Αντίγονον μετὰ τῶν μισϑοφόρων ἐν Αἰγίῳ διατρί- 
βοντα καὶ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀφεστῶτα τῆς Μεγά- 30 

δ. λης πόλεως. τὴν δὲ πόλιν ταύτην εἰδὼς δυσφύλα- 

κτον οὖσαν διὰ τὸ μέγεϑος καὶ τὴν ἐρημίαν. τότε 
0b καὶ ῥαθύμως τηρουμένην διὰ τὴν ᾿Αντιγόνου 

παρουσίαν, τὸ δὲ μέγιστον, ἀπολωλότας τοὺς πλεί- 
στους τῶν ἐν ταῖς ἡλικίαις ἔν τὲ τῇ περὶ τὸ “40ύ- 25 

8καιον καὶ μετὰ ταῦτα τῇ περὶ “αδόκεια μάχῃ, 1λα- 
165. βὼν συνεργούς τινας τῶν ἐκ Μεδσδήνης φυγάδων, 

οὗ διατρίβοντες ἐτύγχανον ἐν τῇ (Μεγάλῃ πόλει, 

παρεισῆλϑε διὰ τούτων λάϑρᾳ νυχτὸς ἐντὸς τῶν 
Ατειχῶν. τῆς δ᾽ ἡμέρας ἐπιγενομένης παρ᾽ ὀλίγον 157. 

ἦλθε τοῦ μὴ μόνον ἐχπεσεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὅλοις 
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κινδυνεῦσαι διὰ τὴν εὐψυχίαν τῶν Μεγαλοπολιτῶν. 

ὃ δὴ καὶ τρισὶ μησὶ πρότερον αὐτῷ συνέβη παϑεῖν 5 

παρεισπεσόντι κατὰ τὸν Κωλαιὸν προσαγορευόμενον 

τόπον τῆς πόλεως. τότε δὲ τῷ πλήϑει τῆς δυνά- ὁ 

usce x«i τῷ προχαταλαμβάνεσϑαι τοὺς εὐχαίρους 

τόπους καϑίκετο τῆς ἐπιβολῆς καὶ πέρας ἐκβαλὼν 

τοὺς Μεγαλοπολίτας κατέδχε τὴν πόλιν. γενόμενος ἴ 

δ᾽ ἐγκρατὴς οὕτως αὐτὴν πιχρῶς διέφϑειρεν καὶ 

δυσμενῶς ὥστε μηδ᾽ ἐλπίσαι μηδένα διότι δύναιτ᾽ 
10 ἂν συνοικισϑῆναι πάλιν. τοῦτο δὲ ποιῆσαί μοι 8 

σι 

δοκεῖ διὰ τὸ κατὰ τὰς τῶν καιρῶν περιστάσεις παρὰ 

μόνοις Μεγαλοπολίταις καὶ Στυμφαλίοις μηδέποτε 

δυνηϑῆναι μήϑ'᾽ αἱρετιστὴν καὶ κοινωνὸν τῶν ἰδίων 

ἐλπίδων μήτε προδότην κατασκευάσασϑαι. τὸ μὲν 9 

ι5 γὰρ Κλειτορίων φιλελεύϑερον καὶ γενναῖον εἷς 
ἀνὴρ κατήσχυνε διὰ τὴν ἑαυτοῦ χακίαν, Θεάρκης" 
ὃν εἰκότως ἐξαρνοῦνται Κλειτόριοι μὴ φῦναι παρὰ 

σφίσι. γενέσϑαι δ᾽ ὑποβολιμαῖον ἐξ Ὀρχομενοῦ τῶν 

ἐπηλύδων τινὸς στρατιωτῶν. 

20 Ἐπεὶ δὲ τῶν κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ᾿ἀράτῳ ὕθ 

γεγραφότων παρ᾽ ἐνίοις ἀποδοχῆς ἀξιοῦται Φύλαρ- 

qoe, év πολλοῖς ἀντιδοξῶν καὶ τἀναντία γράφων 

αὐτῷ, χρήσιμον ἂν εἴη, μᾶλλον δ᾽ ἀναγκαῖον ἡμῖν, ? 

᾿ράτῳ προῃρημένοις καταχολουϑεῖν περὶ τῶν Κλεο- 

25 μενικῶν. μὴ παραλιπεῖν ἄσκεπτον τοῦτο τὸ μέρος, 

ἵνα μὴ τὸ ψεῦδος ἐν τοῖς συγγράμμασιν ἰσοδυνα- 
166. μοῦν ἀπολείπωμεν πρὸς τὴν᾽ ἀλήϑειαν καϑόλου 8 

μὲν οὖν ὃ συγγραφεὺς οὗτος πολλὰ παρ᾽ ὕλην τὴν 
πραγματείαν εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν εἴρηκεν. πλὴν περὶ 4 

80. μὲν τῶν ἄλλων i6cg οὐκ ἀναγκαῖον ἐπιτιμᾶν κατὰ 

τὸ παρὸν οὐδ᾽ ἐξαχριβοῦν: ὅσα δὲ συνεπιβάλλει 
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τοῖς $9 ἡμῶν γραφομένοις καιροῖς — ταῦτα δ᾽ ἔστιν 

τὰ περὶ τὸν Κλεομενικὸν πόλεμον --- ὑπὲρ τούτων 

5 ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμῖν διευκρινεῖν. ἔσται δὲ πάν- 
τῶς ἀρκοῦντα ταῦτα πρὸς τὸ καὶ τὴν ὅλην αὐτοῦ 
προαίρεσιν καὶ δύναμιν ἐν τῇ πραγματεία καταμα- 198. 

6 ϑεῖν. βουλόμενος δὴ διασαφεῖν τὴν ὠμότητα τὴν 
᾿Αντιγόνου καὶ Μακεδόνων, ἅμα δὲ τούτοις τὴν 
᾿Αράτου καὶ τῶν ᾿Ζ“χαιῶν, φησὶ τοὺς Μαντινέας 

γενομένους ὑποχειρίους μεγάλοις περιπεσεῖν ἀτυχή- 

μασι, καὶ τὴν ἀρχαιοτάτην καὶ μεγίστην πόλιν τῶν 10 

κατὰ τὴν ᾿Δἀρχαδίαν τηλικαύταις παλαῖσαι συμφο- 
ραῖς ὥστε πάντας εἰς ἐπίστασιν καὶ δάκρυα τοὺς 

Τ Ἕλληνας ἀγαγεῖν. σπουδάξων δ᾽ εἰς ἔλεον éxxa- 

λεῖσϑαι τοὺς ἀναγινώσκοντας καὶ συμπαϑεῖς ποιεῖν 

τοῖς λεγομένοις, εἰσάγει περιπλοκὰς γυναικῶν καὶ i5 

κόμας διερριμμένας καὶ μαστῶν ἐκβολάς, πρὸς δὲ 

τούτοις δάκρυα καὶ ϑρήνους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν 

ἀναμὶξ τέκνοις καὶ γονεῦσι γηραιοῖς ἀπαγομένων. 
8 ποιεῖ δὲ τοῦτο παρ᾽ ὅλην τὴν ἱστορίαν, πειρώμενος 

(ἐν) ἑκάστοις ἀεὶ πρὸ ὀφθαλμῶν τιϑέναι τὰ δεινά. zo 
9v0 μὲν οὖν ἀγεννὲς καὶ γυναικῶδες τῆς αἱρέσεως 

αὐτοῦ παρείσϑω. τὸ δὲ τῆς ἱστορίας οἰκεῖον ἅμα 
10 καὶ χρήσιμον ἐξεταζέσϑω. δεῖ τοιγαροῦν οὐκ ἐπι- 

πλήττειν τὸν συγγραφέα τερατευόμενον διὰ τῆς 

ἱστορίας τοὺς ἐντυγχάνοντας οὐδὲ τοὺς ἐνδεχομέ- 50 

γους λόγους ζητεῖν καὶ τὰ παρεπόμενα τοῖς ὑπο- 

κειμένοις ἐξαριϑμεῖσϑαι, καϑάπερ οἵ τραγῳδιογρά- 

qoi, τῶν δὲ πραχϑέντων καὶ ῥηθέντων κατ᾽ ἀλή- 

ϑειαν αὐτῶν μνημονεύειν πάμπαν, (κ)ὰν πάνυ μέτρια 
11 τυγχάνωσιν ὄντα. τὸ γὰρ τέλος ἱστορίας καὶ τρα- so 

γῳδίας οὐ ταὐτόν, ἀλλὰ τοὐναντίον. ἐκεῖ μὲν γὰρ 
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δεῖ διὰ τῶν πιϑανωτάτων λόγων ἐκπλῆξαι καὶ wv- 

167. χαγωγῆσαι κατὰ τὸ παρὸν τοὺς ἀκούοντας, ἐνθάδε 

ὃδὲ διὰ τῶν ἀληϑινῶν ἔργων καὶ λόγων εἰς τὸν 

πάντα χρόνον διδάξαι καὶ πεῖσαι τοὺς φιλομαϑοῦν- 
— 5 τας, ἐπειδήπερ ἐν ἐκείνοις μὲν ἡγεῖται τὸ πιϑανόν, 12 

κἂν ἦ ψεῦδος, διὰ τὴν ἀπάτην τῶν ϑεωμένων, ἐν 

δὲ τούτοις τἀληϑὲς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν φιλομα- 
ϑούντων. χωρίς τὲ τούτων τὰς πλείστας ἡμῖν ἐξη- 18 

γεῖται τῶν περιπετειῶν, οὐχ ὑποτιϑεὶς αἰτίαν καὶ 

-1i0 τρόπον τοῖς γινομένοις, ὧν χωρὶς οὔτ᾽ ἐλεεῖν εὐ- 

λόγως οὔτ᾽ ὀργίξεσϑαι καϑηκόντως δυνατὸν ἐπ᾽ 
᾿ οὐδενὶ τῶν συμβαινόντων. ἐπεὶ τίς ἀνθρώπων οὐ 14159. 
δεινὸν ἡγεῖται τύπτεσθαι τοὺς ἐλευϑέρους; ἀλλ᾽ 

ὅμως. ἐὰν μὲν ἄρχων ἀδίκων χειρῶν πάϑῃ τις 
.15 τοῦτο, δικαίως κρίνεται πεπονϑέναι' ἐὰν δ᾽ ἐπὶ 

διορϑώσει καὶ μαϑήσει ταὐτὸ τοῦτο γίνηται, προδ- 

ἕτι καὶ τιμῆς καὶ χάριτος οἵ τύπτοντες τοὺς ἐλευ- 

ϑέρους ἀξιοῦνται. καὶ μὴν τό ys τοὺς πολίτας ἀπο- 1ὖ 

κτεινύναι μέγιστον ἀσέβημα τίϑεται καὶ μεγίστων 
90 ἄξιον προστίμων᾽ καίτοι ye προφανῶς ὃ μὲν τὸν 

κλέπτην ἢ μοιχὺν ἀποχτείνας ἀϑῷός ἐστιν, ὃ δὲ τὸν 

προδότην ἢ τύραννον τιμῶν καὶ προεδρείας τυγ- 

χάνει παρὰ πᾶσιν. οὕτως ἐν παντὶ τὸ τέλος κεῖται 10 

τῆς διαλήψεως ὑπὲρ τούτων οὐκ ἐν τοῖς τελουμέ- 
25 voto, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς αἰτίαις καὶ προαιρέσεσι τῶν πρατ- 

τόντων καὶ ταῖς τούτων διαφοραῖς. 

Μαντινεῖς τοίνυν τὸ μὲν πρῶτον ἐγκαταλιπόν- DT 
τες τὴν μετὰ τῶν ᾿“χαιῶν πολιτείαν ἐθελοντὴν 4{- 
τωλοῖς ἐνεχείρισαν αὑτοὺς καὶ τὴν πατρίδα, μετὰ 

80 δὲ ταῦτα Κλεομένει. γεγονότες δ᾽ ἐπὶ τοιαύτης 5 

προαιρέσεως καὶ μετέχοντες τῆς “ακεδαιμονίων πο- 
Ponvs. Hisr. I. 13 
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168. λιτείας ἔτει τετάρτῳ πρότερον τῆς ᾿Δντιγόνου πα- 

ρουσίας ἑάλωσαν χατὰ κράτος ὑπὸ τῶν ᾿Δχαιῶν, 
- 

8 Αράτου πραξικοπήσαντος αὐτῶν τὴν πόλιν. ἐν à 

καιρῷ τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ παϑεῖν τι δεινὸν διὰ 

τὴν προειρημένην ἁμαρτίαν ὡς καὶ περιβόητον συν- 

ἕβη γενέσϑαι τὸ πραχϑὲν διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς κατὰ 
4 τὴν προαίρεσιν ἀμφοτέρων μεταβολῆς. ἅμα γὰρ τῷ 

κατασχεῖν τὴν πόλιν ΄άρατος παραυτίκα μὲν τοῖς 

ὑφ᾽ αὑτὸν ταττομένοις παρήγγελλε μηδένα μηδενὸς 

5 ἅπτεσϑαι τῶν ἀλλοτρίων. ἑξῆς δὲ τούτοις τοὺς Mav- 10 

τινξας συναϑροίδας παρεχάλεδε ϑαρρεῖν καὶ μένειν 

ἐπὶ τῶν ἰδίων" ὑπάρξειν γὰρ αὐτοῖς τὴν ἀσφάλειαν 

6 πολιτευομένοις μετὰ τῶν ᾿Δ4χαιῶν. τοῖς δὲ Μαντι- 

νεῦσιν ἀνυπονοήτου καὶ παραδόξου φανείδης τῆς 

σι 

ἐλπίδος. παραυτίχα πάντες ἐπὶ τῆς ἐναντίας ἐγέ- 15 

7 vovro γνώμης. καὶ πρὸς oUc μικρῷ πρότερον μα- Ὁ - 

χόμενοι πολλοὺς μὲν τῶν ἀναγκαίων ἐπεῖδον ἀπολ- 160. 

λυμένους. οὐκ ὀλίγους δ᾽ αὐτῶν βιαίοις τραύμασι 

περιπεσόντας. τούτους εἰς τὰς ἰδίας οἰκίας εἰσαγό- 

μενοι καὶ ποιησάμενοι σφίσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἀναγ- 20 

καίοις ὁμεστίους. οὐδὲν ἀπέλειπον τῆς μετ᾽ ἀλλήλων 
8 φιλοφροσύνης. καὶ τοῦτ᾽ εἰκότως ἐποίουν" οὐ γὰρ 

οἶδ᾽ εἴ τινες ἀνθρώπων εὐγνωμονεστέροις ἐνέτυχον 

πολεμίοις οὐδ᾽ εἴ τινες ἀβλαβέστερον ἐπάλαιδαν τοῖς 

μεγίστοις δοχοῦσιν εἶναι συμπτώμασι Μαντινέων 55 

διὰ τὴν ᾿ράτου καὶ τῶν ᾿Αχαιῶν εἰς αὐτοὺς φιλαν- 
58 ϑρωπίαν. μετὰ δὲ ταῦτα προορώμενοι τὰς ἐν αὗ- 

τοῖς στάσεις καὶ τὰς ὑπ᾽ Αἰτωλῶν καὶ “ακεδαιμο- 

νίων ἐπιβουλάς, πρεσβεύσαντες πρὸς τοὺς ᾿4χαιοὺς 

5 ἠξίωσαν δοῦναι παραφυλακὴν αὑτοῖς. οἱ δὲ πει- 30. 

σϑέντες ἀπεκλήρωσαν ἐξ αὑτῶν τριακοσίους ἄνδραο" ^ar E TP 5 

nU EU 28 ἘΞ el ^ 
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ὧν οἵ λαχόντες ὥρμησαν. ἀπολιπόντες τὰς ἰδίας πα- 
τρίδας καὶ τοὺς βίους, καὶ διέτριβον ἐν Μαντινείᾳ, 

παραφυλάττοντες τὴν ἐχείνων ἐλευϑερίαν ἅμα καὶ 

σωτηρίαν. σὺν δὲ τούτοις καὶ μισϑοφόρους διακο- 8 
σίους ἐξέπεμψαν. οἱ μετὰ τῶν ᾿“χαιῶν συνδιετήρουν 

169. τὴν ὑποχειμένην αὐτοῖς κατάστασιν. μετ᾽ οὐ πολὺ 4 

δὲ στασιάσαντες πρὸς σφᾶς οἵ Μαντινεῖς καὶ 4α- 

κεδαιμονίους ἐπισπασάμενοι τήν τὲ πόλιν ἐνεχείρι- 

σι 

σαν καὶ τοὺς παρὰ τῶν xciv διατρίβοντας παρ᾽ 

10 αὑτοῖς χατέσφαξαν" οὗ μεῖξον παρασπόνδημα καὶ 
δεινότερον οὐδ᾽ εἰπεῖν εὐμαρές. ἐπειδὴ γὰρ ἔδοξε ὅ 
σφίσι καϑόλου τὴν πρὸς τὸ ἔϑνος χάριν καὶ φιλίαν 

ἀϑετεῖν. τῶν γε προειρημένων ἀνδρῶν ἐχρῆν δήπου 

φεισαμένους ἐᾶσαι πάντας ὑποσπόνδους ἀπελϑεῖν" 

15 τοῦτο γὰρ καὶ τοῖς πολεμίοις ἔϑος ἐστὶ συγχωρεῖς ὃ 

σϑανι κατὰ τοὺς χοινοὺς τῶν ἀνθρώπων νόμους. 

οἱ δ᾽ ἵνα Κλεομένει καὶ Δακεδαιμονίοις ἱκανὴν πα- 7 

ράδχωνται πίστιν πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν ἐπιβολήν, τὰ 

κοινὰ τῶν ἀνθρώπων δίκαια παραβάντες τὸ μέγι- 
20 ὅτον ἀσέβημα κατὰ προαίρεσιν ἐπετέλεσαν. τὸ γὰρ 8 

τούτων αὐτόχειρας γενέσϑαι καὶ τιμωροὺς οἵτινες 

πρότερον μὲν κατὰ κράτος λαβόντες αὐτοὺς ἀϑῴους 
ἀφῆκαν, τότε δὲ τὴν ἐχείνων ἐλευϑερίαν καὶ σωτη- 
οέαν ἐφύλαττον. πηλίκης ὀργῆς ἔστιν ἄξιον; τί δ᾽ 9 161. 

25 ἂν παϑόντες οὗτοι δίκην δόξαιεν ἁρμόξουσαν δε- 

δωκέναι; τυχὸν ἴόδως εἴποι τις ἄν, πραϑέντες μετὰ 

τέκνων καὶ γυναικῶν, ἐπεὶ κατεπολεμήϑησαν. ἀλλὰ 10 

τοῦτό γε καὶ τοῖς μηϑὲν ἀσεβὲς ἐπιτελεσαμένοις 
κατὰ τοὺς τοῦ πολέμου νόμους ὑπόκειται παϑεῖν. 

30 οὐκοῦν ὁλοσχερεστέρας τινὸς καὶ μείζονος τυχεῖν 

ἧσαν ἄξιοι τιμωρίας, ὥστ᾽ εἴπερ ἔπαϑον ἃ Φύλαρ- τι 
15 
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χός φησιν, οὐκ ἔλεον εἰκὸς ἦν συνεξακολουϑεῖν 
αὐτοῖς παρὰ τῶν Ἑλλήνων, ἔπαινον δὲ καὶ συγκα- 

τάϑεσιν μᾶλλον τοῖς πράττουθι καὶ μεταπορευομέ- 
1 νοις τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν. ἀλλ᾽ ὅμως οὐδενὸς πε- 

ρθαυτέρω συνεξακολουϑήσαντος Μαντινεῦσι κατὰ τὴν 5 

περιπέτειαν πλὴν τοῦ διαρπαγῆναι τοὺς βίους καὶ 

110. πραϑῆναι τοὺς ἐλευϑέρους, ὃ συγγραφεὺς αὐτῆς 

τῆς τερατείας χάριν οὐ μόνον ψεῦδος εἰδήνεγκε τὸ 

18 ὅλον, ἀλλὰ καὶ τὸ ψεῦδος ἀπίϑανον. καὶ διὰ τὴν ὑπερ- 
βολὴν τῆς ἀγνοίας οὐδὲ τὸ παρακείμενον ἠδυνήϑη τὸ 

συνεπιστῆσαι., πῶς οὗ αὐτοὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς και- 

ροὺς χυριεύσαντες Τεγεατῶν κατὰ κράτος οὐδὲν 
14 τῶν ὁμοίων ἔπραξαν. καίτοι γ᾽ εἰ μὲν ἣ τῶν πρατ- 

τόντων ὠμότης ἦν αἰτία, καὶ τούτους εἰκὸς ἦν πε- 

πονϑέναι ταὐτὰ τοῖο ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὑποπεπτωκόσι 15 

10 χαιρόν. εἰ δὲ περὶ μόνους γέγονε Μαντινεῖς ἡ 

διαφορά, φανερὸν ὅτι καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ὀργῆς 
ἀνάγκη διαφέρουσαν γεγονέναι περὶ τούτους. 

59 Πάλιν ᾿Δριστόμαχον τὸν ᾿“ργεῖόν φησιν, ἄνδρα 

τῆς ἐπιφανεστάτης οἰκίας ὑπάρχοντα καὶ τετυραν- 30 

νηκότα μὲν oys(ov, πεφυκότα δ᾽ ἐκ τυράννων, 
ὑποχείριον ᾿Δντιγόνῳ καὶ τοῖς ᾿Δ4χαιοῖς γενόμενον 
εἰς Κεγχρεὰς ἀπαχϑῆναι καὶ στρεβλούμενον ἀπο- 

ϑανεῖν, ἀδικώτατα καὶ δεινότατα παϑόντα πάντων 
2 ἀνθρώπων. τηρῶν δὲ καὶ περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν 56 

ὁ συγγραφεὺς τὸ xo9' αὑτὸν ἰδίωμα φωνάς τινας 
πλάττει διὰ τῆς νυκτὸς αὐτοῦ στρεβλουμένου προῦσ- 

πιπτούσας τοῖς σύνεγγυς κατοικοῦσιν, ὧν τοὺς μὲν 

ἐχπληττομένους τὴν ἀσέβειαν, τοὺς δ᾽ ἀπιστοῦντα. 
τοὺς δ᾽ ἀγανακτοῦντας ἐπὶ τοῖς γινομένοις προδ- 80 

δτρέχειν πρὸς τὴν οἰκίαν φησίν. περὶ μὲν οὖν τῆς 162. 
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τοιαύτης τερατείας Tt«otío0c' δεδήλωται γὰρ ἀρ- 

κούντως. ἐγὼ δ᾽ ᾿Δριστόμαχον. εἰ καὶ μηδὲν εἰς 4 

τοὺς ᾿4χαιοὺς ἕτερον ἥμαρτεν. κατά ys τὴν τοῦ βίου 

προαίρεσιν καὶ τὴν εἰς πατρίδα παρανομίαν τῆς 
5 μεγίστης ἄξιον κρίνω τιμωρίας. καίπερ ὁ συγγρα- ὅ 

φεὺς βουλόμενος αὔξειν αὐτοῦ τὴν δόξαν καὶ πα- 
ραστήσασϑαι τοὺς ἀκούοντας εἰς τὸ μᾶλλον αὐτῷ 

171. συναγανακχτεῖν ἐφ᾽ οἷς ἔπαϑεν οὐ μόνον αὐτόν φησι 

γεγονέναι τύραννον, ἀλλὰ καὶ ἔκ τυράννων πεφυκέ- 

10 v&t. ταύτης δὲ μείζω κατηγορίαν ἢ πικχροτέραν 6 

οὐδ᾽ ἂν εἰπεῖν ῥαδίως δύναιτ᾽ οὐδείς. αὐτὸ γὰρ 
τοὔνομα περιέχει τὴν ἀδεβεστάτην ἔμφασιν καὶ πά- 

δας περιείληφε τὰς ἐν ἀνθρώποις ἀδικίας καὶ πα- 

ρανομίας. ᾿Δριστόμαχος δ᾽ εἰ τὰς δεινοτάτας ὑπέ-ἴ 
15 μεινε τιμωρίας. ὡς οὗτός φησιν, ὕμως οὐχ ἱχανὴν 

ἔδωκεν δίκην μιᾶς ἡμέρας. ἐν T] παρεισπεσόντος 8 
εἰς τὴν πόλιν ᾿ράτου μετὰ τῶν ᾿Δἀχαιῶν καὶ με- 

γάλους ἀγῶνας καὶ κινδύνους ὑπομείναντος ὑπὲρ 

τῆς ᾿4ργείων ἐλευϑερίας. τέλος δ᾽ ἐχπεσόντος διὰ 

20 τὸ μηδένα συγκινηϑῆναι τῶν ἔσωϑεν αὐτῷ ταξαμέ- 
νῶν διὰ τὸν ἀπὸ τοῦ τυράννου φόβον. ᾿Ζριστόμα- 9 

χος ἀφορμῇ ταύτῃ καὶ προφάσει χρησάμενος. ὥς 

τινῶν συνειδότων τὰ περὶ τὴν εἴσοδον τῶν ᾿Δχαιῶν. 
ὀγδοήκοντα τοὺς πρώτους τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἀδὲ- 

86 κήσαντας στρεβλώδας ἐναντίον τῶν ἀναγκαίων κατέ- 

σφαξεν. παρίημι τὰ παρ᾽ ὅλον τὸν βίον αὐτοῦ καὶ 10 

τῶν προγόνων ἀσεβήματα" μακρὸν γάρ. διόπερ οὐκ 60 

εἶ τινι τῶν ὁμοίων περιέπεσε δεινὸν ἡγητέον. πολὺ 

ὃξ δεινότερον, εἰ μηδενὸς τούτων πεῖραν λαβὼν 

30 ἀϑῷος ἀπέϑανεν. οὐδ᾽ -Avtwóvo προδαπτέον οὐδ᾽ 3 

᾿ράτῳ παρανομίαν, ὅτι λαβόντες κατὰ πόλεμον 
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ὑποχείριον τύραννον στρεβλώσαντες ἀπέχτειναν, ὅν 

ys καὶ κατ᾽ αὐτὴν τὴν εἰρήνην τοῖς ἀνελοῦσι καὶ 
τιμωρησαμένοις ἔπαινος καὶ τιμὴ συνεξηκολούϑει 

ὃ παρὰ τοῖς ὀρϑῶς λογιζομένοις. ὅτε δὲ χωρὶς τῶν 

προειρημένων καὶ τοὺς '"AyoioUg παρεσπόνδηδσεν, τί 5 

ἀπαϑεῖν ἦν ἄξιος; ἐχεῖνος γὰρ ἀπέϑετο μὲν τὴν τυ- 

ραννίδα χρόνοις οὐ πολλοῖς πρότερον, ὑπὸ τῶν και- 

ρῶν συγκλειόμενος διὰ τὸν Ζημητρίου ϑάνατον, 

ἀνελπίστως δὲ τῆς ἀσφαλείας ἔτυχε περισταλεὶς ὑπὸ 108. 
δτῆς τῶν ᾿Ζ“χαιῶν πραότητος καὶ καλοκἀγαϑίας" οἵ- 10 

τινες οὐ μόνον αὐτὸν τῶν £x τῆς τυραννίδος ἀσε- 

βημάτων ἀξήμιον ἐποίησαν, ἀλλὰ καὶ προσλαβόντες 

172, εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγίστην τιμὴν περιέϑεσαν, 

ἡγεμόνα καὶ στρατηγὸν καταστήσαντες σφῶν αὐτῶν. 
6 ὁ δ᾽ ἐπιλαϑόμενος τῶν προειρημένων φιλανϑιρώπων 15 

παρὰ πόδας, ἐπεὶ μικρὸν ἐπικυδεστέρας ἔσχε τὰς 

ἐλπίδας ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος ἐν Κλεομένει, τήν τὲ 
πατρίδα καὶ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν ἀποσπάδας ἀπὸ 

τῶν yov ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις καιροῖς προσδέ- 
νείμὲ τοῖς ἐχϑροῖς. ὃν ὑποχείριον γενόμενον ox 20 

ἐν Κεγχρεαῖς ἔδει τὴν νύχτα στρεβλούμενον ἄπο- 

ϑανεῖν, ὡς Φύλαρχός φησιν, περιαγόμενον δ᾽ εἰς 

τὴν Πελοπόννησον καὶ μετὰ τιμωρίας παραδειγμα- 

8 τιξζόμενον οὕτως ἐκλιπεῖν τὸ ζῆν. ἀλλ᾽ ὅμως τοι- 
οὔτος ὧν οὐδενὸς ἔτυχε δεινοῦ πλὴν τοῦ καταπον- 25 

τισϑῆναι διὰ τῶν ἐπὶ ταῖς Κεγχρεαῖς τεταγμένων. 

61] Χωρίς τε τούτων τὰς μὲν Μαντινέων ἡμῖν συμ- 

φορὰς μετ᾽ αὐξήσεως καὶ διαϑέσεως ἐξηγήσατο, δῆ- 
λον ὅτι καϑήκειν ὑπολαμβάνων τοῖς συγγραφεῦσι 

ἢ τὰς παρανόμους τῶν πράξεων ἐπισημαίνεσϑαι, τῆς 80. 

δὲ Μεγαλοπολιτῶν γενναιότητος, T περὶ τοὺς αὖ- 
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τοὺς ἐχρήσαντο καιρούς, οὐδὲ κατὰ ποσὸν ἐποιή- 

σατο μνήμην, ὥσπερ τὸ τὰς ἁμαρτίας ἐξαριϑιμεῖσϑαι 8 

τῶν πραξάντων οἰκειότερον ὑπάρχον τῆς ἱστορίας 

τοῦ τὰ καλὰ καὶ δίκαια τῶν ἔργων ἐπισημαίνεσϑαι, 

ἢ τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς ὑπομνήμασιν ἧττόν τι 

διοορϑουμένους ὑπὸ τῶν σπουδαίων καὶ ξηλωτῶν 
ἔργων ἤπερ ὑπὸ τῶν παρανόμων καὶ φευκτῶν πρά- 

tcov. ὃ δὲ πῶς μὲν ἔλαβε Κλεομένης τὴν πόλιν 4 

καὶ πῶς ἀκέραιον διαφυλάξας ἐξαπέστειλε παρα- 

χρῆμα πρὸς τοὺς Μεγαλοπολίτας εἰς τὴν Μεσσήνην 

γραμματοφόρους, ἀξιῶν αὐτοὺς ἀβλαβῆ κομισαμέ- 

νους τὴν ἑαυτῶν πατρίδα κοινωνῆσαι τῶν ἰδίων 

πραγμάτων, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἐδήλωσε, βουλόμενος 

ὑποδεῖξαι τὴν Κλεομένους μεγαλοψυχίαν καὶ μετρι- 

173. ότητα πρὸς τοὺς πολεμίους. ἔτι δὲ πῶς οἱ Μεγα- ὅ 
λοπολῖται τῆς ἐπιστολῆς ἀναγινωδκομένης οὐκ ἐά- 1604. 

δαιεν εἰς τέλος ἀναγνωσϑῆναι, μικροῦ δὲ καταλεύ- 

δαιεν τοὺς γραμματοφόρους, ἕως τούτου διεσάφηδε. 

τὸ δ᾽ ἀκόλουϑον καὶ τὸ τῆς ἱστορίας ἴδιον ἀφεῖλεν. 6 

σι 

1 ce 

20 τὸν ἔπαινον καὶ τὴν ἐπ᾿ ἀγαϑῶ μνήμην τῶν ἀξιο- 
λόγων προαιρέσεων. καίτοι γ᾽ ἐμποδὼν ἦν. εἰ yàg" 

τοὺς λόγῳ καὶ δόγματι μόνον ὑπομείναντας πόλεμον 

ὑπὲρ φίλων καὶ συμμάχων ἄνδρας ἀγαϑοὺς νομί- 
ἕξομεν, τοῖς δὲ καὶ χώρας καταφϑορὰν καὶ πολιορ- 
κίαν ἀναδεξαμένοις οὐ μόνον ἔπαινον, ἀλλὰ καὶ 
χάριτας καὶ δωρεὰς τὰς μεγίστας ἀπονέμομεν, τίνα 8 

ys χρὴ περὶ Μεγαλοπολιτῶν ἔχειν διάληψιν; ἄρ᾽ 
οὐχὶ τὴν σεμνοτάτην καὶ βελτίστην; οἱ πρῶτον μὲν 9 
τὴν χώραν Κλεομένει προεῖντο, μετὰ δὲ ταῦτα πά- 

30 Av ὁλοσχερῶς ἔπταισαν τῇ πατρίδι διὰ τὴν πρὸς 
τοὺς ᾿Δχαιοὺς αἵρεσιν, τὸ δὲ τελευταῖον, δοϑείσης 10 

2 σι 
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ἀνελπίστως καὶ παραδόξως αὐτοῖς ἐξουσίας ἀβλαβῆ. 

ταύτην ἀπολαβεῖν, προείλαντο στέρεσϑαι χώρας; 

τάφων. ἱερῶν. πατρίδος. τῶν ὑπαρχόντων, ἁπάν- 

τῶν συλλήβδην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀναγκαιοτάτων 

χάριν τοῦ μὴ προδοῦναν τὴν πρὸς τοὺς συμμάχους 

11 πίστιν. οὗ τί χάλλιον ἔργον ἢ γέγονεν ἢ γένοιτ᾽ 

ἄν; ἐπὶ τί δ᾽ ἂν μᾶλλον συγγραφεὺς ἐπιστήσαι τοὺς 
ἀκούοντας: διὰ τίνος δ᾽ ἔργου μᾶλλον ἂν παρορ- 
μήδαν πρὸς φυλακὴν πίστεως καὶ πρὸς ἀληϑινῶν 

πραγμάτων καὶ βεβαίων κοινωνίαν; ὧν οὐδεμίαν 10 
12 ἐποιήδατο μνήμην Φύλαρχος. τυφλώττων, ὥς y 

ἐμοὶ δοκεῖ, περὶ τὰ κάλλιστα καὶ μάλιστα συγγρα-. 

φεῖ καϑήκοντα τῶν ἔργων. 

Θι 

62 ΟοΟὐ μὴν ἀλλὰ τούτοις ἑξῆς φησιν ἀπὸ τῶν ἐκ 

τῆς Μεγάλης πόλεως λαφύρων ἑξακισχίλια τάλαντα 15 

. tolo “ακεδαιμονίοις πεσεῖν. ὧν τὰ δισχίλια Κλεο- 

174. ὃ μένει δοϑῆναι κατὰ τοὺς ἐϑισμούς. ἐν δὲ τούτοις͵ 
πρῶτον μὲν τίς οὐκ ἂν ϑαυμάσειεν τὴν ἀπειρίαν καὶ 
τὴν ἄγνοιαν τῆς κοινῆς ἐννοίας ὑπὲρ τῆς τῶν 'EA- 
ληνικῶν πραγμάτων χορηγίας καὶ δυνάμεως: ἣν μά- 20. 

ϑδλιστα δεῖ παρὰ τοῖς ἱστοριογράφοις ὑπάρχειν. ἐγὼ 

γὰρ οὐ λέγω κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους. ἐν οἷς 

ὑπό τε τῶν ἐν Μακεδονίᾳ βασιλέων. ἔτι δὲ μᾶλλον 168. 
ὑπὸ τῆς συνεχείας τῶν πρὸς ἀλλήλους πολέμων ἄρ- 

4δην κατέφϑαρτο τὰ Πελοποννησίων. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 95. 
καϑ' ἡμᾶς καιροῖς. ἐν οἷς πάντες ἕν καὶ ταὐτὸ λέ- 

γοντες μεγίστην καρποῦσϑαι δοκοῦσιν εὐδαιμονίαν, 

ὅμως ἐκ Πελοποννήσου πάσης ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπί- 

πλῶν χωρὶς σωμάτων οὐχ οἷόν τε συναχϑῆναι το- 

ὅ σοῦτο πλῆϑος χρημάτων. καὶ διότι τοῦτο νῦν οὐχ so 

εἰκῇ, λόγῳ δέ τινι μᾶλλον ἀποφαινόμεϑα, δῆλον ἔκ 
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τούτων. τίς γὰρ ὑπὲρ ᾿4ϑηναίων οὐχ ἱστόρηκε Ói- ὁ 
ότι x«9' οὖς καιροὺς μετὰ Θηβαίων εἰς τὸν πρὸς 

“ακεδαιμονίους ἐνέβαινον πόλεμον καὶ μυρίους μὲν 
ἐξέπεμπον στρατιώτας, ἕκατὸν δ᾽ ἐπλήρουν τριή- 

596g, ὅτι τότε κρίναντες ἀπὸ τῆς ἀξίας ποιεῖσϑαι Ἰ 

τὰς εἰς τὸν πόλεμον εἰσφορὰς ἐτιμήσαντο τήν τὲ 

χώραν τὴν ᾿Δττικὴν ἅπασαν καὶ τὰς οἰχίας, ὁμοίως 

δὲ καὶ τὴν λοιπὴν οὐσίαν" ἀλλ᾽ ὅμως τὸ σύμπαν 
τίμημα τῆς ἀξίας ἐνέλιπε τῶν ἑξακισχιλίων διακο- 

10 σίοις καὶ πεντήκοντα ταλάντοις. ἕξ ὧν οὐκ ἀπεοι- 8 

κὸς ἂν φανείη τὸ περὶ Πελοποννησίων ἄρτι ῥηϑὲν 

ὑπ᾽ ἐμοῦ. κατὰ δ᾽ ἐκείνους τοὺς καιροὺς ἐξ αὐτῆς 9 

τῆς Μεγάλης πόλεως ὑπερβολικῶς ἀποφαινόμενος 

οὐκ ἄν τις εἰπεῖν τολμήσειεν πλείω γενέσϑαι τρια- 

ιδ κοσίων, ἐπειδήπερ ὁμολογούμενόν ἐστι διότι καὶ 10 

τῶν ἐλευϑέρων καὶ τῶν δουλικῶν σωμάτων τὰ πλεῖ- 

στα συνέβη διαφυγεῖν εἰς τὴν Μεσσήνην. μέγιστον 

δὲ τῶν προειρημένων τεκμήριον" οὐδενὸς γὰρ Óv-11 

τὲς δεύτεροι τῶν ᾿ρκάδων Μαντινεῖς οὔτε κατὰ 
80 τὴν δύναμιν οὔτε κατὰ τὴν περιουσίαν, ὡς αὐτὸς 

175. οὗτός φησιν. ἐκ πολιορκίας δὲ καὶ παραδόσεως ἁλόν- 

τες. ὥστε μήτε διαφυγεῖν μηδένα μήτε διακλαπῆς- 

ναι ῥαδίως μηδέν, ὅμως τὸ πᾶν λάφυρον ἐποίησαν 12 

μετὰ τῶν σωμάτων κατὰ τοὺς αὐτοὺς χαιροὺς τά- 

25 λαντὰ τριακύόθδια. 

Τὸ δὲ συνεχὲς τούτῳ τίς οὐκ ἂν ἔτι μᾶλλον 08 
ϑαυμάσειε; ταῦτα γὰρ ἀποφαινόμενος λέγει πρὸ τῆς 

παρατάξεως δέχ᾽ ἡμέραις μάλιστα τὸν παρὰ Πτο- 

λεμαίου πρεσβευτὴν ἐλθεῖν ἀγγέλλοντα πρὸς τὸν 

80 Κλεομένη διότι Πτολεμαῖος τὸ μὲν χορηγεῖν ἀπο- 16θ, 

λέγει. διαλύεσϑαν δὲ παρακαλεῖ πρὸς τὸν ᾿ἀντίγο- 
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2vov. τὸν δ᾽ ἀκούσαντά φησι κρῖναι διότι δεῖ τὴν 

ταχίστην ἐκκυβεύειν τοῖς ὅλοις πρὸ τοῦ συνεῖναι 

τὰ προσπεπτωκχότα τὰς δυνάμεις, διὰ τὸ μηδεμίαν 
ὑπάρχειν ἕν τοῖς ἰδίοις πράγμασιν ἐλπίδα τοῦ δύνα- 

8 σϑαι μισϑοδοτεῖν. ἀλλ᾽ εἴπερ ἑξακισχιλίων ἐγκρα- 5 

τὴς ἐγεγόνει ταλάντων κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιρούς, 

τὸν Πτολεμαῖον αὐτὸν ἠδύνατο ταῖς χορηγίαις ὑπερ- 
4 ϑέσϑαι. πρὸς δὲ τὸν Avtíyovov, εἰ μόνον τριακο- 
σίων ὑπῆρχε κύριος. καὶ λίαν ἱκανὸς ἦν ἀσφαλῶς 

5 ὑπομένων τρίβειν τὸν πόλεμον. τὸ δ᾽ ἅμα μὲν 10 

πάσας ἀποφαίνειν τῷ Κλεομένει τὰς ἐλπίδας ἐν 
Πτολεμαίῳ διὰ τὰς χορηγίας, ἅμα δὲ τοσούτων 
χρημάτων αὐτὸν φάναι κύριον γεγονέναι κατὰ τοὺς 

αὐτοὺς καιρούς. πῶς οὐ τῆς μεγίστης ἀλογίας, ἔτι 

ὁ δ᾽ ἀσκεψίας ἐστὶ σημεῖον; πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα τῷ 15 

συγγραφεῖ τοιαῦτα καὶ κατὰ τοὺς ὑποχειμένους 
καιροὺς χαὶ παρ᾽ ὅλην τὴν πραγματείαν κατατέτα- 

xvcL, περὶ ὧν ἀρκεῖν ὑπολαμβάνω κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

πρόϑεσιν καὶ τὰ νῦν εἰρημένα. 
604 Μετὰ δὲ τὴν τῆς Μεγάλης πόλεως ἅλωσιν 4v- 20 

τιγόνου παραχειμάξοντος ἐν τῇ τῶν Aoysícv πόλει, 

συναγαγὼν Κλεομένης ἅμα τῷ τὴν ἐαρινὴν ὥραν 

ἐνίστασϑαι καὶ παρακαλέσας τὰ πρέποντα τοῖς και- 

176. ooig, ἐξαγαγὼν τὴν στρατιὰν ἐνέβαλεν εἰς τὴν τῶν 

2'4oysíov χώραν, ὡς μὲν τοῖς πολλοῖς ἐδόκει, παρα- 25 

βόλως καὶ τολμηρῶς διὰ τὴν ὀχυρότητα τῶν κατὰ 

τὰς εἰσόδους τόπων, ὡς δὲ τοῖς ὀρϑῶς λογιζομένοις, 

8 ἀσφαλῶς καὶ νουνεχῶς. ὁρῶν γὰρ τὸν ᾿Δντίγονον 
διαφεικότα τὰς δυνάμεις, ἤδει σαφῶς (ὡς) πρῶτον μὲν 
τὴν εἰσβολὴν ἀκινδύνως ποιήσεται, δεύτερον ἔτι 80 

τῆς χώρας καταφϑειρομένης ξως τῶν τειχῶν ἀνάγκη. 



POLYB. HISTOR. II 63— 625. 203 

τοὺς ᾿“ργείους ϑεωροῦντας τὸ γινόμενον ἀσχάλλειν 

καὶ καταμέμφεσϑαι τὸν "vríyovov. εἰ μὲν οὖν 4 
συμβαίη μὴ δυνάμενον αὐτὸν ὑποφέρειν τὸν ἐπιρρα- 

πισμὸν τῶν ὄχλων ἐξελϑεῖν καὶ διακινδυνεῦσαι τοῖς 167. 

e παροῦσιν. πρόδηλον ἐκ τῶν χατὰ λόγον ἦν αὐτῷ 

διότι νικήσει ῥαδίως. εἰ δ᾽ ἐμμείνας τοῖς λογισμοῖς 5 
ἀφησυχάξοι, καταπληξάμενος τοὺς ὑπεναντίους καὶ 

ταῖς ἰδίαις δυνάμεσι ϑάρσος ἐνεργασάμενος ἀσφαλῶς 

ὑπέλαβε ποιήσασϑαι τὴν ἀναχώρησιν εἰς τὴν οἰκείαν. 

10 ὃ χαὶ συνέβη γενέσϑαι. τῆς γὰρ χώρας δῃουμένης ὁ 
oí μὲν ὄχλοι συστρεφόμενοι τὸν "Avríyovov ἑλοιδό- 

ρθουν. ὁ δὲ καὶ λίαν ἡγεμονικῶς καὶ βασιλικῶς οὐ- 
δὲν περὶ πλείονος ποιούμενος τοῦ κατὰ λόγον (χρήσα- 

σϑαι τοῖς) πράγμασιν ἦγε τὴν ἡσυχίαν. ὁ δὲ Κλεο- τ 
16 μένης κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν καταφϑείρας 

μὲν τὴν χώραν, καταπληξάμενος δὲ τοὺς ὑπεναν- 
τίους, εὐθαρσεῖς δὲ πεποιηκὼς τὰς ἑαυτοῦ δυνάμεις 

πρὸς τὸν ἐπιφερόμενον κίνδυνον ἀσφαλῶς εἰς τὴν 

οἰκείαν ἐπανῆλϑεν. 

8 ToO δὲ ϑέρους ἐνισταμένου, καὶ συνελθόντων 65 
τῶν Μακεδόνων καὶ τῶν ᾿Ζχαιῶν ἐκ τῆς χειμασίας, 

ἀναλαβὼν τὴν στρατιὰν ᾿ἀντίγονος προῆγε μετὰ τῶν 

συμμάχων εἰς τὴν Πακωνικήν, ἔχων Μακεδόνας μὲν 2 

177. τοὺς εἰς τὴν φάλαγγα μυρίους, πελταστὰς δὲ τρισ- 
25 χιλίους. ἱππεῖς δὲ τριακοσίους, ᾿Δ4γριᾶνας δὲ σὺν 

τούτοις χιλίους καὶ Γαλάτας ἄλλους τοσούτους, μι- 

σϑοφόρους δὲ τοὺς πάντας πεζοὺς μὲν τρισχιλίους, 

ἱππεῖς δὲ τριακοσίους, ᾿4χαιῶν δ᾽ ἐπιλέκτους πεζοὺς 8 

μὲν τρισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τριακοσίους, καὶ Μεγα- 
30 λοπολίτας χιλίους εἰς τὸν Μακεδονικὸν τρόπον καϑ- 

ὡπλισμένους, ὧν ἡγεῖτο Κερκιδᾶς Μεγαλοπολίτης, 
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ἀτῶν δὲ συμμάχων Βοιωτῶν uiv πεζοὺς δισχιλίους, 
ἱππεῖς δὲ διακοσίους, ᾿Ηπειρωτῶν πεζοὺς χιλίους, 
ἱππεῖς πεντήκοντα. ᾿Δκαρνάνων ἄλλους τοσούτους, 

Ἰλλυριῶν χιλίους ἑξακοσίους, ἐφ᾽ (ὧν) ἦν Ζημήτριος 

50 Φάριος. ὥστ᾽ εἶναι πᾶσαν τὴν δύναμιν πεζοὺς 5 
μὲν εἰς δισμυρίους ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους 

ὁ καὶ διακοσίους. ὃ δὲ Κλεομένης προσδοχῶν τὴν 

ἔφοδον τὰς μὲν ἄλλας τὰς εἰς τὴν χώραν εἰσβολὰς 

ἠσφαλίσατο φυλακαῖς καὶ τάφροις καὶ δένδρων éx- 

τ κοπαῖς, αὐτὸς δὲ κατὰ τὴν Σελλασίαν καλουμένην 168. 

μετὰ τῆς δυνάμεως ἐστρατοπέδευε, τῆς πάσης ὑπαρ- 

χούδσης αὐτῷ στρατιᾶς εἰς δύο μυριάδας, στοχαξζό- 

μενος ἐκ τῶν κατὰ λόγον ταύτῃ ποιήσασϑαι τοὺς 

8 ὑπεναντίους τὴν εἰσβολήν᾽ ὃ καὶ συνεχύρησε. δύο 

δὲ λόφων ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς εἰσόδου κειμένων, (ὧν) τὸν 15 

μὲν Εὔαν. τὸν δ᾽ ἕτερον Ὄλυμπον καλεῖσϑαι συμ- 
ο βαίνει, τῆς δ᾽ ὁδοῦ μεταξὺ τούτων παρὰ τὸν. 
Οἰνοῦντα ποταμὸν φερούδης εἰς τὴν Σπάρτην. ὃ 

μὲν Κλεομένης τῶν προειρημένων λόφων συνάμφω 

τάφρον καὶ χάρακα προβαλόμενος ἐπὶ μὲν τὸν Εὔαν 20 

ἔταξε τοὺς περιοίκους καὶ συμμάχους. ἐφ᾽ ὧν ἐπέ- 
στησὲε τὸν ἀδελφὸν Εὐκλείδαν. αὐτὸς δὲ τὸν Ὄλυμ- 
πον κατεῖχε μετὰ “ακεδαιμονίων καὶ τῶν μιδ6ϑο- 

10 φόρων. ἐν δὲ τοῖς ἐπιπέδοις παρὰ τὸν ποταμὸν 

ἐφ᾽ ἕκάτερα τῆς 0000 τοὺς ἱππεῖς μετὰ μέρους 38 
11 τινὸς τῶν μισϑοφόρων παρενέβαλεν. -Avcíyovoe δὲ 

παραγενόμενος καὶ συνθεωρήδας τήν τε τῶν τόπων. 

ὀχυρότητα καὶ τὸν Κλεομένη πᾶσι τοῖς οἰκείοις μέ- 
ρεσι τῆς δυνάμεως οὕτως εὐστόχως προχατειληφότα 

178. τὰς εὐκαιρίας ὥστε παραπλήσιον sive, τὸ σύμπαν 30 
σχῆμα τῆς στρατοπεδείας τῆς τῶν ἀγαϑῶν ὁπλομά- 
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jov προβολῆς" οὐδὲν γὰρ ἀπέλειπε τῶν πρὸς ἐπί- 12 
ϑεσιν ἅμα καὶ φυλακήν, ἀλλ᾽ ἦν ὁμοῦ παράταξις 
ἐνεργὸς καὶ παρεμβολὴ δυσπρόσοδος᾽ διὸ καὶ τὸ 18 

μὲν ἐξ ἐφόδου καταπειράξειν καὶ συμπλέκεσϑαι 
Ὁ προχείρως ἀπέγνω, στρατοπεδεύσας δ᾽ ἐν βραχεῖ 66 
διαστήματι x«i λαβὼν πρόβλημα τὸν Γοργύλον 

καλούμενον ποταμόν. τινὰς μὲν ἡμέρας ἐπιμένων 

συνεϑεώρει τάς τε τῶν τύπων ἰδιότητας καὶ τὰς 

τῶν δυνάμεων διαφοράς, ἅμα δὲ καὶ προδεικνύων 2 

t τινὰς ἐπιβολὰς πρὸς τὸ μέλλον ἐξεκαλεῖτο τὰς τῶν 

ὑπεναντίων ἐπινοίας. οὐ δυνάμενος δὲ λαβεῖν οὐ- 8 

δὲν ἀργὸν οὐδ᾽ ἔξοπλον διὰ τὸ πρὸς πᾶν ἑτοίμως 
ἀντικινεῖσϑαι τὸν Κλεομένη, τῆς μὲν τοιαύτης ἐπι- 4 

νοίας ἀπέστη, τέλος δ᾽ ἐξ ὁμολόγου διὰ μάχης ἀμ- 
15 φότεροι προέϑεντο κρίνειν τὰς πράξεις πάνυ γὰρ 

εὐφυεῖς καὶ παραπλησίους ἡγεμόνας ἡ τύχη συνέ- 169. 

βαλε τούτους τοὺς ἄνδρας. πρὸς μὲν οὖν τοὺς ὅ 

κατὰ τὸν Εὔαν ὁ βασιλεὺς ἀντέταξε τῶν τε Μακε- 

δόνων τοὺς χαλκάσπιδας καὶ τοὺς ᾿Ιλλυριούς, κατὰ 

20 σπείρας ἐναλλὰξ τεταγμένους. ᾿4λέξανδρον τὸν 

᾿χμήτου καὶ Ζημήτριον τὸν Φάριον ἐπιστήσας. ἐπὶ 
δὲ τούτοις τοὺς ᾿Δἀκαρνᾶνας καὶ ᾿Ηπειρώτας ἐπέβαλε" 

τούτων δὲ κατόπιν ἦσαν δισχίλιοι τῶν ᾿Δχαιῶν, 
ἐφεδρείας λαμβάνοντες τάξιν. τοὺς δ᾽ ἱππεῖς περὶ 

85 τὸν Οἰνοῦντα ποταμὸν ἀντέϑηκε τῷ τῶν πολεμίων 

ἱππικῷ, συστήσας αὐτοῖς ᾿4λέξανδρον ἡγεμόνα καὶ 
συμπαραϑεὶς πεζοὺς τῶν ᾿4χαϊκῶν χιλίους καὶ Μεγα- 

λοπολίτας τοὺς ἴσους. αὐτὸς δὲ τοὺς μισϑοφόρους 8 

e 

“1 

ἔχων καὶ τοὺς Μακεδόνας κατὰ τὸν Ὄλυμπον πρὸς 

30 τοὺς περὶ τὸν Κλεομένη διέγνω ποιεῖσϑαι τὴν 

μάχην. προτάξας οὖν τοὺς μισϑοφόρους ἐπέστησε 9 
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179. διφαλαγγίαν ἐπάλληλον τῶν Moxsüóvov: ἐποίει δὲ 
10τοῦτο διὰ τὴν στενότητα τῶν τόπων. σύνθημα δ᾽ 

ἣν τοῖς μὲν ᾿Ιλλυριοῖς τότε ποιεῖσϑαι τὴν ἀρχὴν τῆς 
πρὸς τὸν λόφον προσβολῆς. ὅταν ἴδωσιν ἀρϑεῖσαν 
ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Ὄλυμπον τόπων σινδόνα --- προσ- 
ἠρτημένον γὰρ ἦσαν οὗτοι νυχτὸς ἐν τῷ Γοργύλῳ 

11 ποταμῷ πρὸς αὐτῇ τῇ τοῦ λόφου δίξῃ --- τοῖς 0$ Meya- 

λοπολίταις καὶ τοῖς ἱππεῦσι παραπλησίως, ἐπειδὰν 

φοινικὶς ἐξαρϑῆῇ παρὰ τοῦ βασιλέως. 

67 Ἐπειδὴ δ᾽ ὃ μὲν καιρὸς ἧκε τῆς χρείας, τὸ δὲ 
σύνϑημα τοῖς ᾿Ιλλυριοῖς ἀπεδόϑη. παρήγγειλαν δὲ 
ποιεῖν τὸ δέον οἷς ἦν ἐπιμελές, πάντες εὐθέως ἀνα- 

δείξαντες αὑτοὺς κατήρχοντο τῆς πρὸς τὸν βουνὸν 

Ὡ προσβολῆς. οἱ δὲ μετὰ τῶν Κλεομένους ἱππέων ἐξ 

ἀρχῆς ταχϑέντες εὔξωνοι. ϑεωροῦντες τὰς σπείρας 

τῶν ᾿4χαιῶν ἐρήμους ἐκ τῶν κατόπιν οὔσας, κατ᾽ 
οὐρὰν προσπίπτοντες εἰς ὁλοσχερῆ κίνδυνον ἦγον 

δτοὺς πρὸς τὸν λόφον βιαζομένους, ὡς ἂν τῶν μὲν 

περὶ τὸν Εὐκλείδαν ἐξ ὑπερδεξίου κατὰ πρόσωπον 
αὐτοῖς ἐφεστώτων, τῶν δὲ μισϑοφόρων κατόπιν ἐπι- 20 

κειμένων καὶ προσφερόντων τὰς χεῖρας ἐρρωμένως. 
4 ἐν ᾧ καιρῷ συννοήσας τὸ γινόμενον, ἅμα δὲ προ- 110. 

ορώμενος τὸ μέλλον Φιλοποίμην ὁ Μεγαλοπολίτης 

«0 μὲν πρῶτον ὑποδεικνύειν ἐπεβάλλετο τοῖς προ- 

ὕστῶσι τὸ συμβησόμενον" οὐδενὸς δὲ προσέχοντος s 
αὐτῷ διὰ τὸ μήτ᾽ ἐφ᾽ ἡγεμονίας τετάχϑαι μηδεπώποτε 

κομιδῇ τε νέον ὑπάρχειν αὐτόν, παρακαλέσας τοὺς 

ἑαυτοῦ πολίτας ἐνέβαλε τοῖς πολεμίοις τολμηρῶο. 

605 γενομένου ταχέως οὗ προσκείμενον μισϑοφόροι 

κατ᾽ οὐρὰν τοῖς προσβαίνουσιν, ἀκούσαντες τῆς so 
κραυγῆς καὶ συνιδόντες τὴν τῶν ἵππέων συμπλοκήν, 

οι 

- 0 

μ᾿ 5 
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ἀφέμενοι τῶν προχειμένων ἀνέτρεχον εἰς τὰς ἐξ ἀρ- 

χῆς τάξεις καὶ προσεβοήϑουν τοῖς παρ᾽ αὑτῶν ἵπ- 

πεῦσι. τούτου δὲ συμβάντος ἀπερίσπαστον γενό- T 
180. μένον τό τὲ τῶν ᾿Ιλλυριῶν καὶ Μακεδόνων καὶ τῶν 

5 ἅμα τούτοις προσβαινόντων πλῆϑος ἐκϑύμως ὥρ- 

μηδὲ καὶ τεϑαρρηκότως ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους. ἐξ οὗ 8 

καὶ μετὰ ταῦτα φανερὸν ἐγενήϑη διότι τοῦ κατὰ τὸν 

Εὐκλείδαν προτερήματος αἴτιος ἐγίνετο Φιλοποίμην. 

Ὅϑεν καὶ τὸν Avtíyovóv φασι μετὰ ταῦτα κατα- 68 
10 πειράόζοντα πυνϑάνεσϑαι τοῦ ταχϑέντος ἐπὶ τῶν ἵπ- 

πέων ᾿Ζ4λεξάνδρου διὰ τί πρὸ τοῦ παραδοϑῆναι τὸ 

σύνϑημα τοῦ κινδύνου χκατάρξαιτο. τοῦ δ᾽ ἀρνου- 3 

μένου, φάσκοντος δὲ μειράκιόν τι Μεγαλοπολιτικὸν 

προεγχειρῆσαι παρὰ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην. εἰπεῖν διότι 

15 τὸ μὲν μειράκιον ἡγεμόνος ἔργον ἀγαϑοῦ ποιήσαι. 

συνϑεασάμενον τὸν καιρόν, ἐκεῖνος δ᾽ ἡγεμὼν ὑπ- 

ἄρχων μειρακίου τοῦ τυχόντος. οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἵ γε 8 
περὶ τὸν Εὐκλείδαν δρῶντες προσβαινούσας τὰς 

σπείρας, ἀφέμενοι τοῦ χρῆσϑαι ταῖς τῶν τόπων £0- 

20 χαιρίαις --- τοῦτο δ᾽ ἦν ἐκ πολλοῦ συναντῶντας καὶ 4 

προσπίπτοντας τοῖς πολεμίοις τὰ μὲν ἐκείνων στίφη 

συνταράττειν καὶ διαλύειν, αὐτοὺς δ᾽ ὑποχωρεῖν 

ἐπὶ πόδα καὶ μεϑίστασϑαι πρὸς τοὺς ὑπερδεξίους 

ἀεὶ τόπους ἀσφαλῶς" οὕτω γὰρ ἂν προλυμηνάμενοι ὅ 

25 καὶ συγχέαντες τὸ τοῦ καϑοπλισμοῦ καὶ τῆς συν- 

τάξεως ἰδίωμα τῶν ὑπεναντίων ῥαδίως αὐτοὺς ἐτρέ- 
vevro διὰ τὴν τῶν τόπων εὐφυΐαν --- τούτων μὲν ὃ 
οὐδὲν ἐποίησαν. καϑάπερ δ᾽ ἐξ ἑτοίμου σφίσι τῆς 111. 
νίκης ὑπαρχούσης τοὐναντίον ἔπραξαν. κατὰ γὰρ 

ϑοτὴν ἐξ ἀρχῆς στάσιν ἔμενον ἐπὶ τῶν ἄκρων, ὡς 

ἀνωτάτω σπεύδοντες λαβεῖν τοὺς ὑπεναντίους εἰς 
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τὸ τὴν φυγὴν ἐπὶ πολὺ καταφερῆ καὶ κρημνώδη 

8 γενέσϑαι τοῖς πολεμίοις. συνέβη δ᾽. ὅπερ εἰκὸς ἦν, 

 φοὐταντίον᾽ οὐ γὰρ ἀπολιπόντες αὑτοῖς ἀναχώρησιν, 

προσδεξάμενοι δ᾽ ἀκεραίους ἅμα καὶ συνεστώσας 

τὰς σπείρας, εἰς τοῦτο δυσχρηστίας ἦλθον ὥστε 

δι᾿ αὐτῆς τῆς τοῦ λόφου κορυφῆς διαμάχεσϑαι πρὸς 
ϑτοὺς βιαζομένους. λοιπὸν ὅσον éx ποδὸς ἐπιέσϑη- 

181. σαν τῷ βάρει τοῦ καϑοπλισμοῦ καὶ τῆς συντάξεως, 

εὐθέως οἱ μὲν ᾿Ιλλυριοὶ τὴν κατάστασιν ἐλάμβανον, 

oí δὲ περὶ τὸν Εὐκλείδαν τὴν ὑπὸ πόδα διὰ τὸ 
μὴ καταλείπεσϑαι τόπον εἰς ἀναχώρησιν καὶ μετά- 

10στασιν ἑαυτοῖς. ἐξ οὗ ταχέως συνέβη τραπέντας 

αὐτοὺς ὀλεϑροίῳ χρήσασϑανι φυγῇ, κρημνώδη καὶ 
δύσβατον ἐχόντων ἐπὶ πολὺ τὴν ἀναχώρησιν τῶν 

τόπων. 

09 “Ἅμα δὲ τούτοις ὁ περὶ τοὺς ἱππεῖς συνετελεῖτο 

κίνδυνος, ἐκπρεπῆ ποιουμένων τὴν χρείαν τῶν Awvoi- 

κῶν ἱππέων ἁπάντων. μάλιστα δὲ Φιλοποίμενος, 
διὰ τὸ περὶ τῆς αὐτῶν ἐλευϑερίας συνεστάναι τὸν 

2 ὅλον ἀγῶνα. καϑ' ὃν καιρὸν τῷ προειρημένῳ ovv- 

ἔβη τὸν μὲν ἵππον πεσεῖν πληγέντα καιρίως, αὐτὸν 
08 πεζομαχοῦντα περιπεσεῖν τραύματι βιαίῳ δι᾽ ἀμ- 

ὃ φοῖν τοῖν μηροῖν. οἱ δὲ βασιλεῖς κατὰ τὸν Ὄλυμ- 

zov τὸ μὲν πρῶτον ἐποιοῦντο διὰ τῶν εὐζώνων καὶ 
μισϑοφόρων τὴν συμπλοκήν, παρ᾽ ἑκατέροις δχεδὸν 

4 ὑπαρχόντων τούτων εἰς πεντακισχιλίους. ὧν ποτὲ 
μὲν κατὰ μέρη, ποτὲ δ᾽ ὁλοσχερῶς συμπιπτόντων, 
διαφέρουσαν συνέβαινε γίνεσθαι τὴν ἐξ ἀμφοῖν 

χρείαν, ὁμοῦ τῶν cvs βασιλέων καὶ τῶν στρατοπέ- 
ὅ δων ἐν συνόψει ποιουμένων τὴν μάχην. ἡμιλλῶντο 

δὲ πρὸς ἑαυτοὺς καὶ κατ᾽ ἄνδρα καὶ κατὰ τάγμα 

:15 
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ταῖς εὐψυχίαις. ὃ δὲ Κλεομένης ὁρῶν τοὺς μὲν ὃ 
περὶ τὸν ἀδελφὸν πεφευγότας, τοὺς δ᾽ ἐν τοῖς ἐπι- 

πέδοις ἱππεῖς ὅσον οὔπω κλίνοντας, καταπλαγὴς ὧν 112. 

μὴ πανταχόϑεν προσδέξηται τοὺς πολεμίους, ἠναγ- 

5 κάξετο διασπᾶν τὰ προτειχίδσματα καὶ πᾶσαν τὴν 

δύναμιν ἐξάγειν μετωπηδὸν κατὰ μίαν πλευρὰν τῆς 

στρατοπεδείας. ἀνακληϑέντων δὲ τῶν παρ᾽ ἕκατέ- 
ρθοις εὐζώνων éx τοῦ μεταξὺ τόπου διὰ τῆς σάλ- 

πιγγος, συναλαλάξασαι καὶ καταβαλοῦσαι τὰς σα- 

182. ρίσας συνέβαλλον «t φάλαγγες ἀλλήλαις. ἀγῶνος δὲ 8 

γενομένου κραταιοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ἐπὶ πόδα ποιου- 

μένων τὴν ἀναχώρησιν καὶ πιεζομένων ἐπὶ πολὺ τῶν 
Μακεδόνων ὑπὸ τῆς τῶν “ακώνων εὐψυχίας, ποτὲ 

δὲ τῶν “ακεδαιμονίων ἐξωϑουμένων ὑπὸ τοῦ βά- 

1, ρους τῆς τῶν Μακεδόνων τάξεως. τέλος οἵ περὶ τὸν 9 

"Avtíyovov συμφράξαντες τὰς σαρίδας καὶ χρησά- 

μενοι τῷ τῆς ἐπαλλήλου φάλαγγος ἰδιώματι, βίᾳ 

προσπεσόντες ἐξέωσαν ἐκ τῶν ὀχυρωμάτων τοὺς 4α- 
κεδαιμονίους. τὸ μὲν οὖν ἄλλο πλῆϑος ἔφευγε προ- 10 

20 τροπάδην φονεξυόμενον᾽ ὃ δὲ Κλεομένης ἱππεῖς τι- 

νας ἔχων περὶ ἑαυτὸν ἀπεχώρησε μετὰ τούτων 

ἀσφαλῶς εἰς τὴν Σπάρτην. ἐπιγενομένης δὲ τῆς vv- 11 

κτὸς καταβὰς εἰς Γύϑιον, ἡτοιμασμένων αὐτῷ τῶν 

πρὸς τὸν πλοῦν ἐκ πλείονος χρόνου πρὸς τὸ συμ- 
25 βαῖνον. ἀπῆρε μετὰ τῶν φίλων εἰς ᾿4λεξάνδρειαν. 

"Aviíyovoe δ᾽ ἐγκρατὴς γενόμενος ἐξ ἐφόδου τῆς τ0 

Σπάρτης τά vs λοιπὰ μεγαλοψύχως καὶ φιλανϑρώ- 

πῶς ἐχρήσατο τοῖς “ακεδαιμονίοις, τό τε πολίτευμα 
τὸ πάτριον αὐτοῖς (ἀπο)καταστήσας ἐν ὀλίγαις ἡμέραις 

80 ἀνέξευξε μετὰ τῶν δυνάμεων fx τῆς πόλεως, προσ- 
αγγελθέντος αὐτῷ τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς εἰσβεβληκότας 

Pornvs. His. I. 14 
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2 εἰς Μαχεδονίαν πορϑεῖν τὴν χώραν. οὕτως ἀεί 

z090' ἡ τύχη τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων παρὰ AóÓ- 
8 γον εἴωϑε κρίνειν. καὶ γὰρ τότε Κλεομένης. εἴτε 

τὰ κατὰ τὸν κίνδυνον παρείλκυσε τελέως ὀλίγας 

ἡμέρας, εἶτ᾽ ἀναχωρήσας ἀπὸ τῆς μάχης εἰς τὴν πό- 5 
Aw ἐπὶ βραχὺ τῶν καιρῶν ἀντεποιήσατο., διακατέ- 

4&6ysv ἂν τὴν ἀρχήν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ᾿Δντίγονος 

παραγενόμενος εἰς Τεγέαν καὶ τούτοις ἀποδοὺς τὴν 178. 

πάτριον πολιτείαν δευτεραῖος ἐντεῦϑεν εἰς "Agyoe 
ὅ ἐπ᾿ αὐτὴν ἦλϑε τὴν τῶν Νεμέων πανήγυριν. ἐν τὸ 

ἣ τυχὼν πάντων τῶν πρὸς ἀϑάνατον δόξαν καὶ τι- 
188. μὴν ἀνηκόντων ὑπό vs τοῦ κοινοῦ τῶν ᾿Ζ4χαιῶν 

καὶ κατ᾽ ἰδίαν ἕκάστης τῶν πόλεων ὥρμησε κατὰ 
ὁ σπουδὴν εἰς Μακεδονίαν. καταλαβὼν δὲ τοὺς IA- 
λυριοὺς ἐν τῇ χώρα καὶ συμβαλὼν ἔκ παρατάξεως 15 
τῇ μὲν μάχῃ κατώφρϑωσε, τῇ δὲ παρακλήδει καὶ 
κραυγῇ τῇ κατ᾽ αὐτὸν τὸν κίνδυνον ἐκϑύμως χρη- 

σάμενος εἰς αἵματος ἀναγωγὴν καί τινα τοιαύτην 

διάϑεσιν ἐμπεσὼν μετ᾽ οὐ πολὺ νόσῳ τὸν βίον μετ- 
Τήλλαξε, καλὰς ἐλπίδας ὑποδείξας ἐν αὑτῷ πᾶσι 30 

τοῖς Ἕλλησιν, οὐ μόνον κατὰ τὴν ἕν τοῖς ὑπαίϑροις 

χρείαν. ἔτι δὲ μᾶλλον κατὰ τὴν ὅλην αἵρεσιν καὶ 

8 καλοκχἀγαϑίαν. τὴν 0i Μακεδόνων βασιλείαν ἀπ- 

ἕλιπε Φιλίππῳ τῷ 4]ημητρίου. 
11 ΣὋΤίνος δὲ χάριν ἐποιησάμεθα τὴν ἐπὶ πλεῖον 95 

2 ὑπὲρ τοῦ προειρημένου πολέμου μνήμην; διότι τῶν 

καιρῶν τούτων συναπτόντων τοῖς ὑφ᾽ ὑμῶν ἱστορεῖς- 

σϑαι μέλλουσι χρήσιμον ἐδόκει. μᾶλλον δ᾽ ἀναγ- 
καῖον εἶναι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν τὸ ποιῆσαι 
πᾶσιν ἐναργῆ καὶ γνώριμον τὴν ὑπάρχουσαν περὶ 80 

8 Μακεδόνας καὶ τοὺς Ἕλληνας τότε κατάστασιν. περὶ 
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0b τοὺς αὐτοὺς καιροὺς καὶ Πτολεμαίου νόσῳ τὸν 

βίον μεταλλάξαντος Πτολεμαῖος ὁ κληϑεὶς Φιλοπά- 

τῶρ διεδέξατο τὴν βασιλείαν. μετήλλαξε δὲ καὶ 4 
Σέλευκος ὁ Σελεύκου τοῦ Καλλινίκου καὶ Πώγω- 

5 voc ἐπικληϑέντος᾽" ᾿Αντίοχος δὲ διεδέξατο τὴν ἐν 

Συρίᾳ βασιλείαν, ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ. παραπλήσιον 5 
γὰρ δή τι συνέβη τούτοις (καὶ τοῖς) πρώτοις μετὰ 
τὴν ᾿4λεξάνδρου τελευτὴν κατασχοῦσι τὰς ἀρχὰς 
ταύτας, λέγω δὲ Σελεύκῳ, Πτολεμαίῳ, “υσιμάχῳ. 

10 ἐκεῖνοί τε γὰρ πάντες περὶ τὴν εἰκοστὴν καὶ τετάρ- 6 

την πρὸς ταῖς ἑκατὸν ὀλυμπιάδα μετήλλαξαν, καϑά- 

πὲρ ἐπάνω προεῖπον, οὗτοί τὲ περὶ τὴν ἐνάτην καὶ 
τριαχοστήν. ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὴ τὴν ἐπίστασιν καὶ ἢ 
προκατασκχευὴν τῆς ὅλης ἱστορίας διεληλύϑαμεν, δι᾽ 

184, ἧς ὑποδέδεικται πότε καὶ πῶς καὶ Óv ἃς αἰτίας 114, 

τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν κρατήσαντες Ῥωμαῖοι πρῶτον 
ἐγχειρεῖν ἤρξαντο τοῖς ἔξω πράγμασι καὶ πρῶτον 
ἐτόλμηδαν ἀμφισβητεῖν Καρχηδονίοις τῆς ϑαλάττης, 

ἅμα δὲ τούτοις καὶ τὴν περὶ τοὺς “Ἕλληνας καὶ 8 
80 Μακεδόνας, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ Καρχηδονίους 
ὑπάρχουσαν τότε κατάστασιν δεδηλώχαμεν, καϑῆκον 9 

ἂν εἴη παραγεγονότας ἐπὶ τοὺς καιροὺς τούτους 

κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν, ἐν οἷς ἔμελλον οἵ μὲν 
Ἕλληνες τὸν συμμαχικόν, Ῥωμαῖοι δὲ τὸν ᾿άἀννιβια- 

35 xóv, οὗ δὲ κατὰ τὴν ᾿4σίαν βασιλεῖς τὸν περὶ Κοίλης 

Συρίας ἐνίστασϑαι πόλεμον, καὶ τὴν βύβλον ταύτην 10 
ἀφορίξειν ἀκολούϑως τῇ τε τῶν προγεγονότων πραγ- 

μάτων περιγραφῇ καὶ τῇ τῶν κεχειρικότων τὰ πρὸ 

τοῦ δυναστῶν καταστροφῇ. 

ΠΣ 



ΠΟΛΥΒΙΟΥ͂ 

IZTOPIQON ΤΡΙΤΗ. 

185. 1 Ὅτι μὲν ἀρχὰς ὑποτιϑέμεϑα τῆς αὑτῶν πραγμα- 
τείας τόν τε συμμαχικὸν καὶ τὸν ᾿ἀννιβιακόν, πρὸς 

δὲ τούτοις τὸν περὶ Κοίλης Συρίας πόλεμον, ἐν τῇ 

πρώτῃ μὲν τῆς ὅλης συντάξεως, τρίτῃ δὲ ταύτης 

ἀνώτερον βύβλῳ δεδηλώκαμεν" ὁμοίως δὲ καὶ τὰς δ 

αἰτίας, δι᾽ ἃς ἀναδραμόντες τοῖς χρόνοις πρὸ τού- 
τῶν τῶν καιρῶν συνεταξάμεϑα τὰς πρὸ ταύτης βύ- 

ϑβλους, ἐν αὐτῇ ᾽κείνῃ διεδαφήσαμεν. νῦν δὲ πει- 

ρασόμεϑα τοὺς προειρημένους πολέμους καὶ τὰς αἰ- 
τίας, ἐξ ὧν ἐγένοντο καὶ δι᾽ ἃς ἐπὶ τοσοῦτον ηὖ- τὸ 

ξήϑησαν, μετ᾽ ἀποδείξεως ἐξαγγέλλειν, βραχέα προ- 

ἀειπόντες ὑπὲρ τῆς αὑτῶν πραγματείας. ὄντος γὰρ 

ἑνὸς ἔργου καὶ ϑεάματος ἑνὸς τοῦ σύμπαντος, ὑπὲρ 
οὗ γράφειν ἐπικεχειρήκαμεν, τοῦ πῶς καὶ πότε καὶ 

διὰ τί πάντα τὰ γνωριζόμενα μέρη τῆς οἰκουμένης 
δὑπὸ τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν ἐγένετο, Τούτου δ᾽ 
ἔχοντος καὶ τὴν ἀρχὴν γνωριζομένην καὶ τὸν χρό- 

νον ὡριθμένον καὶ τὴν συντέλειαν ὁμολογουμένην, 

χρήσιμον ἡγούμεϑ' εἶναι xci τὸ περὶ τῶν μεγίστων | 
ἐν αὐτῷ μερῶν, ὅσα μεταξὺ κεῖται τῆς ἀρχῆς καὶ 11. 

τοῦ τέλους, κεφαλαιωδῶς ἐπιμνησθῆναι καὶ προ- 

HM e 
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εκϑέσϑαι. μάλιστα γὰρ οὕτως ὑπολαμβάνομεν τοῖς 6 
φιλομαϑοῦσι παρασχευάσειν ἱκανὴν ἕννοιαν τῆς 

ὅλης ἐπιβολῆς. πολλὰ μὲν γὰρ προλαμβανούσης Ἰ 
186. τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν ὅλων πρὸς τὴν κατὰ μέρος τῶν 

δ πραγμάτων γνῶσιν, πολλὰ δ᾽ ἐκ τῶν κατὰ μέρος 
πρὸς τὴν τῶν ὅλων ἐπιστήμην, ἀρίστην ἡγούμενοι 

τὴν ἐξ ἀμφοῖν ἐπίστασιν καὶ ϑέαν ἀκόλουϑον τοῖς 
εἰρημένοις ποιησόμεϑα τὴν προέχϑεσιν τῆς αὑτῶν 

πραγματείας. τὴν μὲν οὖν χκαϑόλου τῆς ὑποϑέσεως 8 
10 ἔμφασιν καὶ τὴν περιγραφὴν ἤδη δεδηλώκαμεν. 

τῶν δὲ κατὰ μέρος ἐν αὐτῇ γεγονότων ἀρχὰς μὲν 9 

εἶναι συμβαίνει τοὺς προειρημένους πολέμους, κατα- 

στροφὴν ὃὲ καὶ συντέλειαν τὴν κατάλυσιν τῆς ἐν 

Μακεδονίᾳ βασιλείας. χρόνον δὲ τὸν μεταξὺ τῆς 

15 ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους ἔτη πεντήχοντα τρία, περι- 10 

ἔχεσϑαι δ᾽ ἐν τούτῳ τηλικαύτας καὶ τοιαύτας πρά- 
ἕξεις, ὅσας οὐδεὶς τῶν προγεγονότων καιρῶν ἐν ἴσῳ 
περιέλαβε διαστήματι. περὶ ὧν ἀπὸ τῆς ἑκατοστῆς 11 
καὶ τετταρακοστῆς ὀλυμπιάδος ἀρξάμενοι τοιάνδε 

20 τινὰ ποιησόμεϑα τὴν ἔφοδον τῆς ἐξηγήσεως. ὑπο- 2 

δείξαντες γὰρ τὰς αἰτίας, δι᾽ ἃς ὃ προδεδηλωμένος 

συνέστη Καρχηδονίοις x«i Ῥωμαίοις πόλεμος. ὃ 

προσαγορευϑεὶς ᾿ἀννιβιακός, ἐροῦμεν ὡς εἰς ᾿Ιταλίαν 2 
ἐμβαλόντες Καρχηδόνιοι καὶ καταλύσαντες τὴν 'Ῥω- 

25 μαίων δυναστείαν εἰς μέγαν μὲν φόβον ἐκχείνους 

ἤγαγον περὶ σφῶν καὶ τοῦ τῆς πατρίδος ἐδάφους, 
μεγάλας δ᾽ ἔσχον αὐτοὶ καὶ παραδόξους ἐλπίέδας, 

ὡς καὶ τῆς Ῥώμης αὐτῆς ἐξ ἐφόδου κρατήσοντες. 
ἑξῆς δὲ τούτοις πειρασόμεϑα διασαφεῖν ὡς κατὰ 8 

80 τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Φίλιππος μὲν ὁ Μακεδὼν 

διαπολεμήσας Αἰτωλοῖς καὶ μετὰ ταῦτα συστησώά- 
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Usvog τὰ κατὰ τοὺς "EAAqvao ἐπεβάλετο κοινωνεῖν 

4 Καρχηδονίοις τῶν αὐτῶν ἐλπίδων, ᾿Αντίοχος δὲ 
καὶ Πτολεμαῖος ὃ Φιλοπάτωρ ἠμφισβήτουν, τέλος 

δ᾽ ἐπολέμησαν ὑπὲρ Κοίλης Συρίας πρὸς ἀλλήλους, 

5 Ρόδιοι δὲ καὶ Προυσίας ἀναλαβόντες πρὸς Βυξαν- 
τίους πόλεμον ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἀποστῆναι τοῦ 

ὁπαραγωγιάξειν τοὺς πλέοντας εἰς τὸν Πόντον. στή- 

σαντὲς δ᾽ ἐπὶ τούτων τὴν διήγησιν τὸν ὑπὲρ τῆς 
“Ῥωμαίων πολιτείας συστησόμεϑα λόγον, ᾧ κατὰ τὸ 

συνεχὲς ὑποδείξομεν ὅτι μέγιστα συνεβάλετ᾽ 
ἡ τοῦ πολιτεύματος ἰδιότης πρὸς τὸ μὴ μόνον 

187. ἀνακτήσασϑαι τὴν ᾿Ιταλιωτῶν καὶ Σικελιωτῶν δυ- 

ναστείαν, ἔτι δὲ τὴν ᾿Ιβήρων προσλαβεῖν καὶ Κελ- 
τῶν ἀρχήν. ἀλλὰ τὸ τελευταῖον καὶ πρὸς τὸ κρα- 
τήσαντας τῷ πολέμῳ Καρχηδονίων ἔννοιαν σχεῖν 

τῆς τῶν ὅλων ἐπιβολῆς. ἅμα δὲ τούτοις κατὰ παρ- 

ἔχβασιν δηλώσομεν τὴν κατάλυσιν τῆς Tégovog 

ϑτοῦ Συρακοσίου δυναστείας. οἷς ἐπισυνάψομεν τὰς 

περὶ τὴν 4ἴγυπτον ταραχὰς καὶ τίνα τρόπον ἤτο- 

λεμαίου τοῦ βασιλέως μεταλλάξαντος τὸν βίον συμ- 

φρονήσαντες ᾿Δντίοχος καὶ Φίλιππος ἐπὶ διαιρέδει 
τῆς τοῦ καταλελειμμένου παιδὸς ἀρχῆς ἤρξαντο κα- 

κοπραγμονεῖν καὶ τὰς χεῖρας ἐπιβάλλειν Φίλιππος 
μὲν τοῖς κατ᾽ Αἴγαιον καὶ Καρίαν καὶ Σάμον, AAv- 

τίοχος δὲ τοῖς κατὰ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην. 

9 μετὰ δὲ ταῦτα συγκχεφαλαιωσάμενοι τὰς ἐν ᾿Ιβηρίᾳ 
καὶ Διβύῃ καὶ Σικελίᾳ πράξεις Ρωμαίων καὶ Καρ- 
χηδονίων μεταβιβάσομεν τὴν διήγησιν ὁλοσχερῶς 

εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἑλλάδα τόπους ἅμα ταῖς τῶν 

ῷ πραγμάτων μεταβολαῖς. ἐξηγησάμενοι δὲ τὰς ᾽4τ- 

τάλου καὶ ἹΡοδίων ναυμαχίας πρὸς Φίλιππον, ἔτι δὲ 

αὐτοῖς 

σι 

176. 

τῷ e 
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τὸν Ῥωμαίων καὶ Φιλίππου πόλεμον, ὡς ἐπράχϑη 
καὶ διὰ τίνων καὶ τί τὸ τέλος ἔσχεν, τούτῳ συνά- 8 

πτοντες τὸ συνεχὲς μνησϑησόμεϑα τῆς Αἰτωλῶν ὀρ- 
γῆς, x«9' ἣν ᾿ἀντίοχον ἐπισπασάμενοι τὸν ἀπὸ τῆς 
"Aéíug ᾿Δχαιοῖς καὶ “Ῥωμαίοις ἐξέκαυσαν πόλεμον. 
οὗ δηλώσαντες τὰς αἰτίας καὶ τὴν ᾿Δντιόχου διάβασιν 4 

εἰς τὴν Εὐρώπην διασαφήσομεν πρῶτον μὲν τίνα 

τρόπον ἐκ τῆς Ελλάδος ἔφυγεν, δεύτερον δὲ πῶς ἡἧτ- 
τηϑεὶς τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου πάσης ἐξεχώρησε, 

10 τὸ δὲ τρίτον τίνα τρόπον Ρωμαῖοι καταλύσαντες τὴν 5 
Γαλατῶν ὕβοιν ἀδήριτον μὲν σφίδι παρεδκεύαδσαν 

τὴν τῆς ᾿Ασίας ἀρχήν, ἀπέλυσαν δὲ τοὺς ἐπὶ τάδε 
τοῦ Ταύρου κατοικοῦντας βαρβαρικῶν φόβων καὶ 171. 

τῆς Γαλατῶν παρανομίας. μετὰ δὲ ταῦτα ϑέντες 6 

ὑπὸ τὴν ὄψιν τὰς Αἰτωλῶν καὶ Κεφαλλήνων ἀτυ- 
χίας ἐπιβαλοῦμεν τοὺς Εὐμένει συστάντας πρός τε 

188. Προυσίαν καὶ Γαλάτας πολέμους, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν 

μετ᾽ ᾿Δριαράϑου πρὸς Φαρνάκην. οἷς ἑξῆς ἐπιμνη- 1 

σϑέντες τῆς παρὰ Πελοποννησίων ὁμονοίας καὶ 

90 καταστάσεως, ἔτι δὲ τῆς αὐξήσεως τοῦ Ροδίων 

πολιτεύματος, συγχεφαλαιωσόμεϑα τὴν ὅλην διή- 

γησιν ἅμα καὶ τὰς πράξεις, ἐπὶ πᾶσιν ἐξηγη- 8 

σάμενοι τὴν ᾿Αντιόχου στρατείαν εἰς Αἴγυπτον τοῦ 

κληϑέντος ᾿Επιφανοῦς καὶ τὸν Περσικὸν πόλεμον 
25 χαὶ τὴν κατάλυσιν τῆς ἐν Μακεδονίᾳ βασιλείας. 

δι’ ὧν ἅμα ϑεωρηϑήσεται πῶς ἕκαστα χειρίσαντες 9 
Ρωμαῖοι πᾶσαν ἐποιήσαντο τὴν οἰκουμένην ὑπήκοον 

αὑτοῖς. 

σι 

1 σι 

Εἰ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν τῶν κατορϑωμάτων ἢ καὶ 4 
80 τῶν ἐλαττωμάτων ἱκανὴν ἐνεδέχετο ποιήσασϑαι τὴν 

διάληψιν ὑπὲρ τῶν ψεκτῶν ἢ τοὐναντίον ἐπαινετῶν 
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ἀνδρῶν x«i πολιτευμάτων, ἐνθάδε που λήγειν ἂν 
e ES ^ M , Ο δὴ 7 hy 

ἡμᾶς ἔδει καὶ καταστρέφειν ἅμα τὴν διήγησιν καὶ 
M , 2 M , (p , , 

τὴν πραγματείαν ἐπὶ τὰς τελευταίας ῥηϑείσας πράξεις 

κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν. ὅ vs γὰρ χρόνος ὃ 
πεντηκοντακαιτριετὴς εἰς ταῦτ᾽ ἔληγεν, ἥ τ᾽ αὔξη- ὁ 

M S m e , , 2 , σις καὶ προκοπὴ τῆς Ῥωμαίων δυναστείας ἐτετελεί- 

3cT0' πρὸς Ó& τούτοις ὁμολογούμενον ἐδόκει τοῦτ᾽ 
εἶναι καὶ κατηναγκασμένον ἅπασιν ὅτι λοιπόν ἐστι 

Ρωμαίων ἀκούειν καὶ τούτοις πειϑαρχεῖν ὑπὲρ τῶν 

ἁ παραγγελλομένων. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ αὐτοτελεῖς εἰσιν 10 
οὔτε περὶ τῶν κρατησάντων (οὔτε περὶ τῶν) ἐλαττω- 
ϑέντων αἱ ψιλῶς ἐξ αὐτῶν τῶν ἀγωνισμάτων δια- 

λήψεις, διὰ τὸ πολλοῖς μὲν τὰ μέγιστα δοκοῦντ᾽ 
εἶναι τῶν κατορθωμάτων, ὅταν μὴ δεόντως αὐτοῖς 

χρήσωνται. τὰς μεγίστας ἐπενηνοχένανι συμφορᾶς, 15 

οὐκ ὀλίγοις δὲ τὰς ἐχπληχτικωτάτας περιπετείας. 
e 3 » 9 δὴ 2 / /4 2 M ὅταν εὐγενῶς αὐτὰς ἀναδέξωνται, πολλάκις εἰς τὴν 

6 τοῦ συμφέροντος περιπεπτωκέξναι μερίδα, προσϑετέον 

ἂν εἴη ταῖς προειρημέναις πράξεσι τήν τε τῶν κρα- 

189. τούντων αἵρεσιν, ποία τις ἦν μετὰ ταῦτα καὶ πῶς 118. 
, - er , - 2; 9 A προεστάτει τῶν ὅλων. τάς τε τῶν ἄλλων ἀποδοχὰς 

καὶ διαλήψεις, πόσαι καὶ τίνες ὑπῆρχον περὶ τῶν 
ἡγουμένων. πρὸς δὲ τούτοις τὰς ὁρμὰς xci τοὺς 

ξήλους ἐξηγητέον. τίνες παρ᾽ ἑκάστοις ἐπεκράτουν 

καὶ κατίσχυον περί ve τοὺς κατ᾽ ἰδίαν βίους καὶ 38 
τὰς χοινὰς πολιτείας. δῆλον γὰρ ὡς £x τούτων 

φανερὸν ἔσται τοῖς μὲν νῦν οὖσιν πότερα φευχτὴν 

ἢ τοὐναντίον αἱρετὴν εἶναι συμβαίνει τὴν Ρωμαίων 

δυναστείαν, τοῖς δ᾽ ἐπιγενομένοις πότερον ἐπαινετὴν 
καὶ ξηλωτὴν ἢ ψεχτὴν γεγονέναι νομιστέον τὴν 80 

8 ἀρχὴν αὐτῶν. τὸ γὰρ ὠφέλιμον τῆς ἡμετέρας στο- 
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ρίας πρός τὲ TO παρὸν xci πρὸς τὸ μέλλον ἐν τούτῳ 
πλεῖστον κείσεται τῷ μέρει. οὐ γὰρ δὴ τοῦτ᾽ εἶναι 9 

τέλος ὑποληπτέον ἐν πράγμασιν οὔτε τοῖς ἡγουμέ- 

νοις οὔτε τοῖς ἀποφαινομένοις ὑπὲρ τούτων. τὸ νι- 

5 κῆσαι xol ποιήσασϑαι πάντας ὑφ᾽ ἑἕαυτούς. οὔτε 10 
γὰρ πολεμεῖ τοῖς πέλας οὐδεὶς νοῦν ἔχων ἕνεκεν 
αὐτοῦ τοῦ καταγωνίσασϑαι τοὺς ἀντιταττομένους, 

οὔτε πλεῖ τὰ πελάγη χάριν τοῦ περαιωϑῆναι μό- 

νον. καὶ μὴν οὐδὲ τὰς ἐμπειρίας καὶ τέχνας αὐτῆς 

10 ἕνεχα τῆς ἐπιστήμης ἀναλαμβάνει" πάντες δὲ πράτ- 11 

TOvGL πάντα χάριν τῶν ἐπιγινομένων τοῖς ἔργοις 

ἡδέων ἢ καλῶν ἢ συμφερόντων. διὸ xci τῆς πραγ- 12 

ματείας ταύτης τοῦτ᾽ ἔσται τελεσιούργημα, τὸ γνῶ- 

ναι τὴν κατάστασιν παρ᾽ ἑκάστοις. ποία τις ἦν μετὰ 

15 τὸ καταγωνισϑῆναι τὰ ὅλα καὶ πεσεῖν εἰς τὴν τῶν 
Ρωμαίων ἐξουσίαν ἕως τῆς μετὰ ταῦτα πάλιν ἐπι- 

γενομένης ταραχῆς καὶ κινήσεως. ὑπὲρ ἧς διὰ τὸ 18 
μέγεϑος τῶν ἐν αὐτῇ πράξεων καὶ τὸ παράδοξον 
τῶν συμβαινόντων. τὸ δὲ μέγιστον, διὰ τὸ τῶν πλεί- 

20 στῶν μὴ μόνον αὐτόπτης. ἀλλ᾽ ὧν μὲν συνεργὸς 

ὧν ὃὲ καὶ χειριστὴς γεγονέναι. προήχϑην οἷον ἀρ- 
χὴν ποιησάμενος ἄλλην γράφειν. ἦν δ᾽ ἡ προει- ὃ 

ρημένη κίνησις. ἐν ἧ ῬΡωμαῖοι μὲν πρὸς Κελτίβη- 
ρας καὶ Οὐαχκχαίους ἐξήνεγκαν πόλεμον, Καρχη- 

199. δόνιον δὲ τὸν πρὸς Μασαννάσαν βασιλέα τῶν At- 
βύων" περὶ δὲ τὴν ᾿Δ4σίαν "AvraAoe μὲν καὶ Πρου- 3 
σίας πρὸς ἀλλήλους ἐπολέμησαν, ὃ δὲ τῶν Καππα- 

δοχῶν βασιλεὺς ᾿“ριαράϑης ἐχπεσὼν ἐκ τῆς ἀρχῆς 179. 
ὑπ᾿ Ὀροφέρνους διὰ Ζ]ημητροίου τοῦ βασιλεῶς αὖϑις 

* ἀνεκτήσατο δι’ ᾿ἀττάλου τὴν πατρῴαν ἀρχήν. ὁ δὲ ἃ 

Σελεύκου Ζημήτριος κύριος γενόμενος ἕτη δώδεκα 
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τῆς ἐν Συρία βασιλείας ἅμα τοῦ βίου καὶ τῆς ἀρχῆς 
ἐστερήϑη, συστραφέντων ἐπ᾽ αὐτὸν τῶν ἄλλων βα- 

4 σιλέων. ἀποκατέστησαν δὲ xci Ρωμαῖοι τοὺς Ἕλ- 

ληνας εἰς τὴν οἰχείαν τοὺς ἐκ τοῦ Περσικοῦ πολέ- 

μου καταιτιαϑέντας, ἀπολύσαντες τῆς ἐπενεχϑείδσης 

ὅ αὐτοῖς διαβολῆς. οἱ δ᾽ αὐτοὶ μετ᾽ οὐ πολὺ Καρ- 
χηδονίοις ἐπέβαλον τὰς χεῖρας, τὸ μὲν πρῶτον μεὲτ- 

αναστῆσαι. μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἄρδην αὐτοὺς 

ἐξαναστῆσαι προϑέμενοι διὰ τὰς £v τοῖς ἑξῆς δηϑη- 

ὃ σομένας αἰτίας. οἷς κατάλληλα Μακεδόνων μὲν 

ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων φιλίας. “ακεδαιμονίων δὲ τῆς 

τῶν ᾿Ζχαιῶν συμπολιτείας ἀποστάντων, ἅμα τὴν 

ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος ἔσχε τὸ κοινὸν ἀτύχημα πάσης 

τῆς “Ελλάδος. 

7 ΣΕΤὰ μὲν οὖν τῆς ἐπιβολῆς ἡμῶν τοιαῦτα" προσδεῖ 
δ᾽ ἔτι τῆς τύχης. ἵνα συνδράμῃ τὰ τοῦ βίου πρὸς 

8T0 τὴν πρόϑεσιν ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν. πέπεισμαι μὲν 
γάρ. κἄν τι συμβῇ περὶ ἡμᾶς ἀνθρώπινον, οὐκ 

ἀργήσευιν τὴν ὑπόϑεσιν οὐδ᾽ ἀπορήσειν ἀνδρῶν 

ἀξιόχρεων, διὰ (δὲ) τὸ κάλλος πολλοὺς κατεγγυηϑήσε- 

σϑαι xci σπουδάσειν ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν αὐτήν. 

9 ἐπεὶ δὲ τὰς ἐπιφανεστάτας τῶν πράξεων ἐπὶ κεφα- 
λαίου διεληλύϑαμεν., βουλόμενοι καὶ καϑόλου καὶ 

191. χατὰ μέρος εἰς ἔννοιαν ἀγαγεῖν τῆς ὅλης ἱστορίας 

τοὺς ἐντυγχάνοντας, ὥρα μνημονεύοντας τῆς προ- 3 

ϑέσεως ἐπαναγαγεῖν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς αὑτῶν ὑπο- 

δέσεωο. 

6 "Ew δὲ τῶν συγγεγραφότων τὰς κατ᾽ ᾿Αννίβαν 

πράξεις βουλόμενοι τὰς αἰτίας ἡμῖν ὑποδεικνύναι, 
ς 

δι’ ἃς Ρωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις ὃ προειρημένος 
ἐνέστη πόλεμος, πρώτην μὲν ἀποφαίνουσι τὴν Ζα- 

e 

15 

ΕΘ 0 
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κάνϑης πολιορκίαν ὑπὸ Καρχηδονίων, δευτέραν δὲ 2 

τὴν διάβασιν αὐτῶν παρὰ τὰς συνθήκας τοῦ προσ- 

αγορευομένου παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις Ἴβηρος ποταμοῦ" 
εν Ἁ , υ) M M 53 - , J4 

ἐγὼ δὲ ταύτας ἀρχὰς μὲν εἶναι τοῦ πολέμου φή- 8 180. 

5 σαιμ᾽ ἄν, αἰτίας γε μὴν οὐδαμῶς ἂν συγχωρήδσαιμι. 

πολλοῦ γε δεῖν, εἰ μὴ καὶ τὴν ᾿4λεξάνδρου διά- ἃ 
^ M 2 , cr 17) 5 , , - βασιν εἰς τὴν "4oíav αἰτίαν εἰναί τις φήσει τοῦ 

πρὸς τοὺς Πέρσας πολέμου καὶ τὸν ᾿ἀντιόχου κα- 

τάπλουν εἰς Ζημητριάδα τοῦ πρὸς ᾿ῬΡωμαίους" ὧν 
35752 SEN 3/52 9 , 2 ? , , A 10 οὔτ᾽ εἰκὸς οὔτ᾽ ἀληϑές ἐστιν οὐδέτερον. τίς γὰρ 

ἂν νομίσειε ταύτας αἰτίας ὑπάρχειν, ὧν πολλὰ μὲν 

᾿Δλέξανδρος πρότερον. οὐκ ὀλίγα δὲ Φίλιππος ἔτι 
Cv ἐνήργησε καὶ παρεσκευάσατο πρὸς τὸν κατὰ 

τῶν Περσῶν πόλεμον, ὁμοίως δὲ πάλιν Αἰτωλοὶ 
ιὸ πρὸ τῆς ᾿Δντιόχου παρουσίας πρὸς τὸν κατὰ 'Po- 

μαίων; ἀλλ᾽ ἔστιν ἀνθρώπων τὰ τοιαῦτα μὴ δι-θ 

εἰληφότων ἀρχὴ τί διαφέρει καὶ πόσον διέστηκεν 
2: δ , M , Ἁ , 2 - 

αἰτίας καὶ προφάσεως, καὶ διότι τὰ μέν ἐστι πρῶτα 
τῶν ἁπάντων, ἡ δ᾽ ἀρχὴ τελευταῖον τῶν εἰρημένων. 

80 ἐγὼ δὲ παντὸς ἀρχὰς μὲν εἶναί φημε τὰς πρώτας Ἱ 

ἐπιβολὰς καὶ πράξεις τῶν ἤδη κεκριμένων, αἰτίας 

ὃὲ τὰς προχαϑηγουμένας τῶν κρίσεων καὶ διαλή- 

ψεων" λέγω δ᾽ ἐπινοίας καὶ διαϑέσεις καὶ τοὺς περὶ 

ταῦτα συλλογισμοὺς καὶ δι’ ὧν ἐπὶ τὸ κρῖναί τι 

95 x«l προϑέσϑαι παραγινόμεϑα. δῆλον δ᾽ οἷον τὸ 8 

προειρημένον ἐκ τῶν ἐπιφερομένων. τίνες γὰρ ἀλη-9 

192. ϑῶς ἦσαν αἰτίαι, καὶ πόϑεν φῦναι συνέβη τὸν πρὸς 
τοὺς Πέρσας πόλεμον, εὐμαρὲς καὶ τῷ τυχόντι συν- 

» S Y ΄ ἃ ς - EE] - ἐιδεῖν. ἦν δὲ πρώτη μὲν ἡ τῶν μετὰ Ξενοφῶντος 10 

80. Ἑλλήνων ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἐπάνοδος. ἐν ἧ 
πᾶσαν τὴν ᾿4σίαν διαπορευομένων αὐτῶν πολεμίαν 
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ὑπάρχουσαν οὐδεὶς ἐτόλμα μένειν κατὰ πρόσωπον 

11τῶν βαρβάρων" δευτέρα δ᾽ ἡ τοῦ Δακεδαιμονίων 

βασιλέως ᾿4γησιλάου διάβασις εἰς τὴν ᾿Δσίαν., ἐν ἧ 
᾽κεῖνος οὐδὲν ἀξιόχρεων οὐδ᾽ ἀντίπαλον εὑρὼν ταῖς 

σφετέραις ἐπιβολαῖς ἄπρακτος ἠναγκάσϑη μεταξὺ s 

12 διὰ τὰς περὶ τὴν Ελλάδα ταραχὰς ἐπανελϑεῖν. ἐξ 
ὧν Φίλιππος κατανοήσας καὶ συλλογισάμενος τὴν 

Περσῶν ἀνανδρίαν καὶ ῥαϑυμίαν καὶ τὴν αὑτοῦ 

καὶ Μακεδόνων εὐεξίαν ἐν τοῖς πολεμικοῖς, ἔτι δὲ 

καὶ τὸ μέγεϑος καὶ τὸ κάλλος τῶν ἐσομένων ἄϑλων 10 

18 ἐκ τοῦ πολέμου πρὸ ὀφθαλμῶν ϑέμενος, ἅμα τῷ 181. 

περιποιήδασϑαι τὴν ἐκ τῶν Ἑλλήνων εὔνοιαν ὁμο- 

λογουμένην, εὐθέως προφάσει χρώμενος ὅτι σπεύ- 

δει μετελθεῖν τὴν Περσῶν παρανομίαν εἰς τοὺς "EA- 
ληνας, δρμὴν ἔσχε καὶ προέϑετο πολεμεῖν καὶ πάντα 15 

Ἱά πρὸς τοῦτο τὸ μέρος ἡτοίμαζε. διόπερ αἰτίας μὲν 

τὰς πρώτας ῥηϑείσας ἡγητέον τοῦ πρὸς τοὺς Πέρσας 

πολέμου, πρόφασιν δὲ τὴν δευτέραν, ἀρχὴν δὲ τὴν 
T 4λεξάνδρου διάβασιν εἰς τὴν "Aotov. καὶ μὴν τοῦ 
κατ᾽ ᾿Δντίοχον καὶ Ρωμαίους δῆλον ὡς αἰτίαν μὲν o 

ὡτὴν Αἰτωλῶν ὀργὴν ϑετέον. ἐχεῖνοι γὰρ δόξαντες 

ὑπὸ Ῥωμαίων ὠλιγωρῆσϑαι κατὰ πολλὰ περὶ τὴν 
ἔχβασιν τὴν ἐκ τοῦ Φιλίππου πολέμου, καϑάπερ 

ἐπάνω προεῖπον, οὐ μόνον ᾿Αἀντίοχον ἐπεδπάθσαντο. 

πᾶν δὲ καὶ πρᾶξαι καὶ παϑεῖν ὑπέστησαν διὰ τὴν 25 

ἐπιγενομένην ὀργὴν ἐκ τῶν προειρημένων καιρῶν. 

ὃπρόφασιν δ᾽ ἡγητέον τὴν τῶν Ἑλλήνων ἐλευ- 
ϑέρωσιν, ἣν ἐκεῖνοι περιπορευόμενοι μετ᾽ ᾿᾽Αντι- 
όχου τὰς πόλεις ἀλόγως καὶ ψευδῶς κατήγγελλον, 

ἀρχὴν δὲ τοῦ πολέμου τὸν ᾿Αντιόχου κατάπλουν 30 
εἰς Ζημητριάδα. 
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᾿Εγὼ δὲ τὴν ἐπὶ πλεῖον διαστολὴν πεποίημαι περὶ 4 
198. τούτων οὐχ ἕνεκα τῆς τῶν συγγραφέων ἐπιτιμή- 

6:060, χάριν δὲ τῆς τῶν φιλομαϑούντων éxcvog- 

ϑώσεως. τί γὰρ ὄφελος ἰατροῦ κάμνουσιν ἀγνοοῦν- ὃ 

τος τὰς αἰτίας τῶν περὶ τὰ σώματα διαϑέσεων; τί 

δ᾽ ἀνδρὸς πραγματικοῦ μὴ δυναμένου συλλογίζεσϑαι 

πῶς καὶ διὰ τί καὶ πόϑεν ἕκαστα τῶν πραγμάτων 

δι 

τὰς ἀφορμὰς εἴληφεν; οὔτε γὰρ ἐκεῖνον εἰκὸς οὐδέ- ὁ 

ποτε δεόντως συστήσασϑαι τὰς τῶν σωμάτων ϑερα- 

10 σδίας, οὔτε τὸν πραγματικὸν οὐδὲν οἷόν τε κατὰ 

τρόπον χειρίδσαι τῶν προσπιπτόντων ἄνευ τῆς τῶν 

προειρημένων ἐπιγνώσεως. διόπερ οὐδὲν οὕτω qv-' 

λακτέον καὶ ξητητέον ὡς τὰς αἰτίας ἑἕχάστου τῶν 

συμβαινόντων. ἐπειδὴ φύεται μὲν ἐκ τῶν τυχόν- 

15 TOv πολλάκις τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων. ἰᾶσϑαι 

ὃὲ ῥᾷστόν ἔστιν παντὸς τὰς πρώτας ἐπιβολὰς καὶ 
διαλήψεις. 

Φάβιος δέ φησιν ὃ 'ῬΡωμαϊκὸς συγγραφεὺς ἅμα ὃ 
τῷ κατὰ Ζακανθαίους ἀδικήματι xoi τὴν ᾿“σδρού- 

20 βου πλεονεξίαν καὶ φιλαρχίαν αἰτίαν γίνεσϑαι τοῦ 182. 

κατ᾽ ᾿ἀννίβαν πολέμου. ἐκεῖνον γὰρ μεγάλην ἀνει- 3 

ληφότα τὴν δυναστείαν ἐν τοῖς κατ᾽ ᾿]βηρίαν τό- 
ποις. μετὰ ταῦτα παραγενόμενον ἐπὶ “ιβύην ἐπι- 

βαλέσϑαι καταλύσαντα τοὺς νόμους εἰς μοναρχίαν 

55 περιστῆσαι τὸ πολίτευμα τῶν Καρχηδονίων" τοὺς 8 

δὲ πρώτους ἄνδρας ἐπὶ τοῦ πολιτεύματος προΐδο- 

μένους αὐτοῦ τὴν ἐπιβολὴν συμφρονῆσαι καὶ δια- 

στῆναι πρὸς αὐτόν" τὸν δ᾽ ᾿Φσδρούβαν ὑπιδόμενον, 4 

ἀναχωρήσαντ᾽ ἐκ τῆς “ιβύης τὸ λοιπὸν ἤδη τὰ κατὰ 
30 τὴν ᾿Ιβηρίαν χειρίζειν κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν. 

οὐ προσέχοντα τῷ συνεδρίῳ τῶν Καρχηδονίων. ᾿4ν- 5 
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νίβαν δὲ κοινωνὸν καὶ ξηλωτὴν £x μειρακίου ysyo- 
νότα τῆς ἐκείνου προαιρέσεως καὶ τότε διαδεξάμε- 

vov τὰ χατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν ᾿46- 
6 δρούβα ποιεῖσϑαι τῶν πραγμάτων. διὸ καὶ νῦν τὸν 

πόλεμον τοῦτον ἐξενηνοχέναι κατὰ τὴν αὑτοῦ προ- 5 

αίρεσιν Ρωμαίοις παρὰ τὴν Καρχηδονίων γνώμην. 

194. 7 οὐδένα γὰρ εὐδοκεῖν τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν ἐν Καρ- 
χηδόνι τοῖς ὑπ᾽ ᾿ἀννίβου περὶ τὴν Ζακανθαίων πό- 

8 Awv πραχϑεῖσιν. ταῦτα δ᾽ εἰπών φησιν μετὰ τὴν τῆς 

προειρημένης πόλεως ἅλωσιν παραγενέσϑαι τοῦὺο 10 

“Ρωμαίους, οἰομένους δεῖν ἢ τὸν ᾿ἀννίβαν ἐκδιδόναι 
σφίσι τοὺς Καρχηδονίους ἢ τὸν πόλεμον ἀναλαμ- 

9 βάνειν. “εἰ δέ τις ἔροιτο τὸν συγγραφέα ποῖος ἦν 
καιρὸς οἰκειότερος τοῖς Καρχηδονίοις ἢ ποῖον πρᾶγμα 

τούτου δικαιότερον ἢ συμφορώτερον, ἐπείπερ ἐξ ἀρ- 15 

χῆς δυσηρεστοῦντο, καϑάπερ οὗτός φησιν, τοῖς ὑπ᾽ 
i0 4vv(fov πραττομένοις, τοῦ πεισϑέντας τότε τοῖς 

ὑπὸ Ῥωμαίων παρακαλουμένοις ἐχδοῦναι μὲν τὸν 
αἴτιον τῶν ἀδικημάτων, ἐπανελέσϑαι δ᾽ εὐλόγως δι᾽ 
ἑτέρων τὸν χοινὸν ἐχϑρὸν τῆς πόλεως, περιποιήσα- 20 

ὄϑαι δὲ τῇ χώρα τὴν ἀσφάλειαν, ἀποτριψαμένους 

τὸν ἐπιφερόμενον πόλεμον, δόγματι μόνον τὴν éx- 

δίκησιν ποιησαμένους, τί ἂν εἰπεῖν ἔχοι πρὸς αὐτά; 

11 δῆλον γὰρ ὡς οὐδέν. οἵ γε τοσοῦτον ἀπέδχον τοῦ 
πρᾶξαί τι τῶν προειρημένων ὡς ἑἕπτακαίδεκ᾽ ἔτη 35 

συνεχῶς πολεμήσαντες κατὰ τὴν Avvifovo προαίρε- ᾿ 

σιν οὐ πρότερον κατελύσαντο τὸν πόλεμον, ἕως οὗ 
πάσας ἐξελέγξαντες τὰς ἐλπίδας τελευταῖον εἰς τὸν 188. 

περὶ τῆς πατρίδος καὶ τῶν ἐν αὐτῇ δωμάτων παρ- 

ἐγένοντο κίνδυνον. 80 
9 Τίνος δὴ χάριν ἐμνήσϑην Φαβίου καὶ τῶν vox 
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ἐχείνου γεγραμμένων; οὐχ ἕνεκα τῆς πιϑανότητος 2 

τῶν εἰρημένων. ἀγωνιῶν μὴ πιστευϑῇ παρά τισιν --- 

ἡ μὲν γὰρ[παρὰ] τούτων ἀλογία καὶ χωρὶς τῆς ἐμῆς 
ἐξηγήσεως αὐτὴ Óv αὑτῆς δύναται ϑεωρεῖσϑαι παρὰ 

5 τοῖς ἐντυγχάνουσιν --- ἀλλὰ τῆς τῶν ἀναλαμβανόντων 8 

τὰς ἐκείνου βύβλους ὑπομνήσεως, ἵνα μὴ πρὸς τὴν 
ἐπιγραφὴν ἀλλὰ πρὸς τὰ πράγματα βλέπωσιν. ἔνιοι 4 

γὰρ οὐκ ἐπὶ τὰ λεγόμενα συνεπιστήσαντες ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
αὐτὸν τὸν λέγοντα καὶ λαβόντες &v νῷ διότι κατὰ 

195. τοὺς χαιροὺς ὃ γράφων γέγονε καὶ τοῦ συνεδρίου 

μετεῖχε τῶν Ῥωμαίων, πᾶν εὐθέως ἡγοῦνται τὸ λε- 
γόμενον ὑπὸ τούτου πιστόν. ἐγὼ δὲ φημὶ μὲν δεῖν ὅ 

οὐκ ἐν μιχρῷ προσλαμβάνεσϑαν τὴν τοῦ συγγρα- 

φέως πίστιν. οὐκ αὐτοτελῆ δὲ κρίνειν. τὸ δὲ πλεῖον 
ι ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ποιεῖσθαι τοὺς ἀναγι- 

νώσκοντας τὰς δοκιμασίας. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ γε Ῥωμαίων καὶ Καρχηδο- 6 

νίων πολέμου --- τὴν γὰρ παρέχλβασιν ἐντεῦϑεν ἐποιη- 

σάμεϑα — νομιστέον πρῶτον μὲν αἴτιον γεγονέναι τὸν 

20 ᾿“μίλκου ϑυμὸν τοῦ Βάρκα μὲν ἐπικαλουμένου. πατρὸς 

δὲ κατὰ φύσιν ᾿Αννίβου γεγονότος. ἐκεῖνος γὰρ οὐχῖ 
ἡττηϑεὶς τῷ περὶ Σικελίας πολέμῳ τῇ ψυχῇ τῷ 
δοκεῖν αὐτὸς μὲν ἀκέραια διατετηρηκέναι τὰ περὶ 

τὸν Ἔρυκα στρατόπεδα ταῖς ὁρμαῖς ἐφ᾽ ὧν αὐτὸς 
85 ἦν, διὰ δὲ τὴν ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τῶν Καρχηδονίων 

ἧτταν τοῖς καιροῖς εἴκων πεποιῆσϑαι τὰς συνϑήκας, 
ἔμενεν ἐπὶ τῆς ὀργῆς. τηρῶν ἀεὶ πρὸς ἐπίϑεδσιν. 

εἰ μὲν οὖν μὴ τὸ περὶ τοὺς ξένους ἐγένετο κίνημα 8 
τοῖς Καρχηδονίοις, εὐϑέως ἂν ἄλλην ἀρχὴν ἐποιεῖτο 

30 x«l παρασκευὴν πραγμάτων. ὅσον ἐπ᾽ ἐχείνῳ. προ- 9 
καταληφϑεὶς δὲ ταῖς ἐμφυλίοις ταραχαῖς ἐν τούτοις 
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10 καὶ περὶ ταύτας διέτριβε τὰς πράξεις. Ῥωμαίων δὲ 

μετὰ τὸ καταλύσασθαι Καρχηδονίους τὴν προειρη- 

μένην ταραχὴν ἀπαγγειλάντων αὐτοῖς πόλεμον, τὸ 

μὲν πρῶτον εἰς πᾶν συγκατέβαινον, ὑπολαμβάνοντες 184. 
αὑτοὺς νικήσειν τοῖς δικαίοις, καϑάπερ ἐν ταῖς πρὸ 5 

2 ταύτης βύβλοις περὶ τούτων δεδηλώκαμεν, ὧν χωρὶς 

οὐχ οἷόν v' ἦν συμπεριενεχϑῆναι δεόντως οὔτε τοῖς 

νῦν λεγομένοις οὔτε τοῖς μετὰ ταῦτα ῥηϑησομένοις 

8 ὑφ᾽ ἡμῶν. πλὴν οὐκ ἐντρεπομένων τῶν Ρωμαίων. 

εἴξαντες τῇ περιστάσει καὶ βαρυνόμενοι μέν, οὐκ τὸ 

ἔχοντες δὲ ποιεῖν οὐδὲν ἐξεχώρησαν Σαρδόνος. συν- 

ἐχώρησαν δ᾽ εἰσοίσειν ἄλλα χίλια καὶ διακόσια τά- 

196. λαντα πρὸς τοῖς πρότερον ἐφ᾽ à μὴ τὸν πόλεμον 

4 ἐκείνοις ἀναδέξασϑαι τοῖς καιροῖς. διὸ καὶ δευτέ- 

ραν, μεγίστην δὲ ταύτην ϑετέον αἰτίαν τοῦ μετὰ 15 

δταῦτα συστάντος πολέμου. ᾿“μίλκας γὰρ προσ- 

λαβὼν τοῖς ἰδίοις ϑυμοῖς τὴν ἐπὶ τούτοις ὀργὴν τῶν 

πολιτῶν, ὡς ϑᾶττον τοὺς ἀποστάντας τῶν μιδσϑο- 

φόρων καταπολεμήσας ἐβεβαίωσε τῇ πατρίδι τὴν 

ἀσφάλειαν, εὐθέως ἐποιεῖτο τὴν δρμὴν ἐπὶ τὰ κατὰ 30 

τὴν ᾿Ιβηρίαν πράγματα, δπουδάξων ταύτῃ χρήσα- 
ὄϑαι παρασκευῇ πρὸς τὸν κατὰ “Ῥωμαίων πόλεμον. 

οἣν δὴ καὶ τρίτην αἰτίαν νομιστέον, λέγω δὲ τὴν 

εὔροιαν τῶν κατ᾽ ᾿Ιβηρίαν πραγμάτων Καρχηδονί- 
OLG. ταύταις γὰρ ταῖς χερσὶ πιστεύσαντες εὐϑαρ- 35 

σῶς ἐνέβησαν εἰς τὸν προειρημένον πόλεμον. 

12 Ὅτι δ᾽ ᾿Δμίλκας πλεῖστα μὲν συνεβάλετο πρὸς 
τὴν σύστασιν τοῦ δευτέρου πολέμου, καίπερ τετε- 

λευτηκὼς ἔτεσι δέκα πρότερον τῆς καταρχῆς αὐτοῦ, 

πολλὰ μὲν ἂν εὕροι τις εἰς τοῦτο δχεδὸν δὲ πρὸς 80 
11 πίστιν ἀρκοῦν ἔσται τὸ λέγεσϑαι μέλλον. καϑ' οὗς 
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γὰρ καιροὺς καταπολεμηϑεὶς ᾿ἀννίβας ὑπὸ Ρωμαίων 

τέλος ἐκ τῆς πατρίδος ἐξεχώρησε καὶ παρ᾽ ᾿Δντιόχῳ 
διέτριβε, τότε Ῥωμαῖοι συνθεωροῦντες ἤδη τὴν 
Αἰτωλῶν ἐπιβολὴν ἐξαπέστειλαν πρεσβευτὰς πρὸς 

5᾽Δντίοχον, βουλόμενοι μὴ λανθάνειν σφᾶς τὴν τοῦ 
βασιλέως προαίρεσιν. οἱ δὲ πρέσβεις ὁρῶντες τὸν 3 

"Avtíoyov προσέχοντα τοῖς Αἰτωλοῖς καὶ πρόϑυμον 
ὄντα πολεμεῖν Ῥωμαίοις, ἐθεράπευον τὸν ᾿Αννίβαν, 

σπουδάξοντες εἰς ὑποψίαν ἐμβαλεῖν πρὸς τὸν '"4v- 
10 τίοχον. ὃ καὶ συνέβη γενέσϑαι. προβαίνοντος γὰρ 8 

τοῦ χρόνου, καὶ τοῦ βασιλέως ὑπόπτως ἔχοντος ἀεὶ 185. 

καὶ μᾶλλον πρὸς τὸν "Avvifav, ἐγένετό τις καιρὸς 
ὡς ἐπὶ λόγον ἀχϑῆναι τὴν ὑποικουρουμένην ἀτο- 

- 
ε πίαν ἐν αὐτοῖς. ἐν ᾧ καὶ πλείους ἀπολογισμοὺς 4 

v ποιησάμενος ᾿Δννίβας τέλος ἐπὶ τὸ τοιοῦτο κατήν- 
τηόσε, δυσχρηστούμενος τοῖς λόγοις. ἔφη γάρ, καϑ' 5 

ὃν καιρὸν Ó πατὴρ αὐτοῦ τὴν εἰς ᾿Ιβηρίαν ἔξοδον 

μέλλοι στρατεύεσϑαι μετὰ τῶν δυνάμεων. ἔτη μὲν 
ἔχειν ἐννέα, ϑύοντος δ᾽ αὐτοῦ τῷ Zhi παρεστάναι 

197. παρὰ τὸν βωμόν. ἐπεὶ δὲ καλλιερήσας κατασπείσαι 6 

τοῖς ϑεοῖς καὶ ποιήσαι τὰ νομιζόμενα, τοὺς μὲν 

ἄλλους τοὺς περὶ τὴν ϑυσίαν ἀποστῆναι κελεῦσαι 

μικρόν, αὐτὸν δὲ προσκαλεσάμενον ἐρέσϑαι φιλο- 
φρόνως εἰ βούλεται συνεξορμᾶν ἐπὶ τὴν στρατείαν. 

25 ἀσμένως δὲ κατανεύσαντος αὐτοῦ καί τι καὶ προσ-ἴ 

αξιώσαντος παιδικῶς, λαβόμενον τῆς δεξιᾶς προῦσ- 

αγαγεῖν αὐτὸν πρὸς τὸν βωμὸν καὶ κελεύειν ἁψά- 

μενον τῶν ἱερῶν ὀμνύναι μηδέποτε Ῥωμαίοις εὖ- 
νοήδσειν. ταῦτ᾽ οὖν εἰδότα σαφῶς ἠξίου τὸν 4v-8 

80 τίοχον, ἕως μὲν ἄν τι δυσχερὲς βουλεύηται κατὰ 

Ῥωμαίων, ϑαρρεῖν καὶ πιστεύειν, αὐτὸν συνεργὸν 
ῬΟΙΥΒ. HisT. I 15 
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9 ἕξειν νομίξοντ᾽ ἀληϑινώτατον. ἐπὰν δὲ διαλύσεις 

ἢ φιλίαν συντίϑηται πρὸς αὐτούς. τότε μὴ προῦσ- 

δεῖσθαι διαβολῆς. ἀλλ᾽ ἀπιστεῖν καὶ φυλάττεσϑαι- 
12 πᾶν γάρ τι πρᾶξαι κατ᾽ αὐτῶν ὃ δυνατὸς εἴη. ὁ 

μὲν οὖν ᾿ἀντίοχος ἀκούσας xci δόξας αὐτοπαϑῶς 

ἅμα δ᾽ ἀληϑινῶς εἰρῆσϑαι, πάσης τῆς προῦπαρχού- 
2 σης ὑποψίας ἀπέστη. τῆς μέντοι γε δυσμενείας τῆς 

AuíAxov καὶ τῆς ὅλης προϑέσεως ὁμολογούμενον 
ϑετέον εἶναι τοῦτο μαρτύριον. ὡς καὶ δι᾿ αὐτῶν 

8 φανερὸν ἐγένετο τῶν πραγμάτων. τοιούτους γὰρ 10 

ἐχϑροὺς παρεσχεύασε Ῥωμαίοις ᾿“σδρούβαν τε τὸν 
τῆς ϑυγατρὸς ἄνδρα καὶ τὸν αὑτοῦ κατὰ φύσιν υἱὸν 

᾿ἀννίβαν ὥστε μὴ καταλιπεῖν ὑπερβολὴν δυσμενείας. 

4᾽ Φσδρούβας μὲν οὖν προαποϑανὼν οὐ πᾶσιν ἔκδη- 
λον ἐποίησε τὴν αὑτοῦ πρόϑεσιν- ᾿Αννίβα δὲ παρέ- ιῦ 
δωκχαν οἵ καιροὶ χαὶ λίαν ἐναποδείξασϑαι τὴν πα- 

δτρώαν ἔχϑραν εἰς Ῥωμαίους. διὸ χαὶ τοὺς ἐπὶ 
πραγμάτων ταττομένους χρὴ τῶν τοιούτων οὐδενὸς 180, 
μᾶλλον φροντίζειν ὡς τοῦ μὴ A«vO«vsw τὰς προ- 

αἱρέσεις τῶν διαλυομένων τὰς ἔχϑρας ἢ συντυϑε- 20 

198. μένων τὰς φιλίας. πότε τοῖς καιροῖς εἴκοντες καὶ 

πότε ταῖς ψυχαῖς ἡττώμενοι ποιοῦνται τὰς συνϑή- 

6x«c, ἵνα τοὺς μὲν ἐφέδρους νομίζοντες εἶναι τῶν 
καιρῶν ἀεὶ φυλάττωνται. τοῖς δὲ πιστεύοντες ὡς 

ὑπηκόοις ἢ φίλοις ἀληϑινοῖς πᾶν τὸ παραπῖπτον 25 

σι 

ἐξ ἑτοίμου παραγγέλλωσιν. 

7 Αἰτίας μὲν (οὖν) τοῦ κατ᾽ ᾿ἀννίβαν πολέμου τὰς 
προειρημένας ἡγητέον, ἀρχὰς δὲ τὰς μελλούσας A&- 

13 γεσϑαι. Καρχηδόνιοι γὰρ βαρέως μὲν ἔφερον xol 

τὴν ὑπὲρ Σικελίας ἧτταν, συνεπέτεινε δ᾽ αὐτῶν so 
τὴν ὀργήν. καϑάπερ ἐπάνω προεῖπον, τὰ κατὰ Σαρ- 
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δόνα καὶ τὸ τῶν τελευταῖον συντεθέντων χρημάτων 
πλῆϑος. διόπερ ἅμα τῷ τὰ πλεῖστα κατ᾽ ᾿1βηρίαν 3 
ὑφ᾽ αὑτοὺς ποιήσασϑαι πρὸς πᾶν ἑτοίμως διέκειντο 

τὸ κατὰ Ῥωμαίων ὑποδεικνύμενον. προσπεσούσης 8 

οὖν τῆς ᾿ἀσδρούβου τελευτῆς. ᾧ μετὰ τὸν ᾿Δμίλκου 
ϑάνατον ἐνεχείρισαν τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν, τὸ μὲν 
πρῶτον ἐχαραδόχουν τὰς τῶν δυνάμεων δρμάς" &q-4 

ικομένης δὲ τῆς ἀγγελίας ἐκ τῶν στρατοπέδων ὅτι 
συμβαίνει τὰς δυνάμεις ὁμοϑυμαδὸν ἡρῆσϑαι στρα- 

10 τηγὸν ᾿ἀννίβαν, παραυτίκα συναϑροίσαντες τὸν δῆ- 

μον μιᾷ γνώμῃ κυρίαν ἐποίησαν τὴν τῶν στρατο- 
πέδων αἵρεσιν. ᾿άἀννίβας δὲ παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν ὅ 
εὐθέως ὥρμησεν ὡς καταστρεψόμενος τὸ τῶν Ὀλχά- 

δὼν ἔϑνος" ἀφικόμενος δὲ πρὸς ᾿4λϑαίαν τὴν βα- 
ρυτάτην αὐτῶν πόλιν χκατεστρατοπέδευσεν. μετὰ δὲ ὁ 

e 

μ᾿ σι 

ταῦτα χρησάμενος ἐνεργοῖς ἅμα καὶ καταπληκτικαῖς 

προσβολαῖς ταχέως ἐχράτησε τῆς πόλεως. οὗ συμ- 

βάντος oí λοιποὶ γενόμενοι καταπλαγεῖς ἐνέδωκαν 
αὑτοὺς τοῖς Καρχηδονίοιο. ἀργυρολογήδας δὲ τὰς Ἱ 

0 πόλεις χαὶ χυριεύδας πολλῶν χρημάτων ἧκε παρα- 
χειμάσων εἰς Καινὴν πόλιν. μεγαλοψύχως δὲ χρη- 8 

σάμενος τοῖς ὑποταττομένοις xci τὰ μὲν δοὺς τῶν 

199. ὀψωνίων τοῖς συστρατευομένοις τὰ δ᾽ ὑπισχνού- 

μένος πολλὴν εὔνοιαν καὶ μεγάλας ἐλπίδας ἐνειρ- 187. 

25 γάδσατο ταῖς δυνάμεσι. τῷ δ᾽ ἐπιγινομένῳ ϑέρει 14 
πάλιν ὁρμήσας ἐπὶ τοὺς Οὐακκαίους ᾿Ελμαντικὴν 

μὲν ἐξ ἐφόδου ποιησάμενος προσβολὰς κατέσχεν. 

᾿Δρβουκάλην δὲ διὰ τὸ μέγεϑος τῆς πόλεως καὶ τὸ 

πλῆϑος, ἔτι δὲ τὴν γενναιότητα τῶν οἰκητόρων 

80 μετὰ πολλῆς ταλαιπωρίας πολιορκήσας κατὰ χράτος 

εἷλε. μετὰ δὲ ταῦτα παραδόξως εἰς τοὺς μεγίστους 3 
e 
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ἦλθε κινδύνους ἐπανάγων, συνδραμόντων ἐπ᾽ αὐτὸν 

τῶν Καρπησίων, ὃ σχεδὸν ἰσχυρότατόν ἐστιν ἔϑνος 

8 τῶν κατ᾽ ἐχείνους τοὺς τόπους, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν 

ἀστυγειτόνων ἁϑροισϑέντων ἅμα τούτοις, oUg ἠρέ- 

9ucov μάλιστα μὲν οὗ τῶν Ὀλκάδων φυγάδες, συν- 
ἐξέκαυσαν δὲ καὶ τῶν ἐκ τῆς ᾿Ελμαντικῆς οἱ διασω- 

Αϑέντες. πρὸς oUg εἰ μὲν ἐκ παρατάξεως ἠναγκχά- 

σϑησαν oí Καρχηδόνιοι διακινδυνεύειν, ὁμολογου- 

δμένως ἂν ἡττήϑησαν. νῦν δὲ πραγματικῶς καὶ 
νουνεχῶς ἐξ ὑποστροφῆς ἀναχωρήσαντος ᾿Αννίβου 
καὶ πρόβλημα ποιησαμένου τὸν Τάγον καλούμενον 

ποταμὸν καὶ περὶ τὴν τοῦ ποταμοῦ διάβασιν συ- 

στησαμένου τὸν κίνδυνον, ἅμα δὲ συγχρησαμένου 

συναγωνιστῇ τῷ ποταμῷ καὶ τοῖς ϑηρίοις οἷς εἶχε 

περὶ τετταράκοντα τὸν ἀριϑμόν, συνέβη τὰ ὅλα 
ὁ παραδόξως καὶ κατὰ λόγον αὐτῷ χωρῆσαι. τῶν γὰρ 
βαρβάρων ἐπιβαλομένων κατὰ πλείους τόπους βιά- 

ξεσϑαι καὶ περαιοῦσϑαι τὸν ποταμόν, τὸ μὲν πλεῖ- 
στον αὐτῶν μέρος διεφϑάρη περὶ τὰς ἐκβάσεις, πα- 

ραπορευομένων τῶν ϑηρίων παρὰ τὸ χεῖλος καὶ 

Ἰ τοὺς ἐκβαίνοντας ἀεὶ προκαταλαμβανόντων᾽ πολλοὶ 
δὲ χατ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν ὑπὸ τῶν ἱππέων ἀπώ- 
Aovro διὰ τὸ χρατεῖν μὲν μᾶλλον τοῦ ῥεύματος 

τοὺς ἵππους, ἐξ ὑπερδεξίου δὲ ποιεῖσθαι τὴν μάχην 
ϑτοὺς ἱππέας πρὸς τοὺς πεζούς. τέλος δὲ τοὔμπαλιν 

ἐπιδιαβάντες οἱ περὶ τὸν ᾿ἀννίβαν ἐπὶ τοὺς βαρβά- 

ρους ἐτρέψαντο πλείους ἢ δέκα μυριάδας ἀνϑρώ- 

900. πων. ὧν ἡττηϑέντων οὐδεὶς ἔτι τῶν ἐντὸς Ἴβηρος 
ποταμοῦ ῥαδίως πρὸς αὐτοὺς ἀντοφϑαλμεῖν ἐτόλμα 

10 πλὴν Ζακανθαίων. ταύτης δὲ τῆς πόλεως ἐπειρᾶτο 

κατὰ δύναμιν ἀπέχεσϑαι, βουλόμενος μηδεμίαν 

e 

μι 5 

80. 
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ἀφορμὴν ὁμολογουμένην δοῦναι τοῦ πολέμου 'Po- 188. 

μαίοις. ἕως τἄλλα πάντα βεβαίως ὑφ᾽ αὑτὸν ποιή- 

δαιτο κατὰ τὰς ᾿Δμίλκου τοῦ πατρὸς ὑποϑήκχας καὶ 
παραινέσεις. 

5 Οἱ δὲ Ζακανθαῖοι συνεχῶς ἔπεμπον εἰς τὴν 1ῦ 
Ῥώμην, ἅμα μὲν ἀγωνιῶντες περὶ σφῶν καὶ προ- 
ορώμενον τὸ μέλλον. ἅμα δὲ βουλόμενοι μὴ λαν- 

ϑάνειν Ῥωμαίους τὴν γινομένην εὔροιαν Καρχηδο- 

νίοις τῶν κατ᾽ ᾿Ιβηρίαν πραγμάτων. Ῥωμαῖοι δὲ 3 
i0 πλεονάκις αὐτῶν παρακηχοότες τότε πρεσβευτὰς 

ἐξαπέστειλαν τοὺς ἐπισχεψομένους ὑπὲρ τῶν προσ- 

πιπτόντων. ᾿Αννίβας δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς και- 8 
ροὺς πεποιημένος ὑφ᾽ αὑτὸν oUc προέϑετο παρῆν 

αὖϑις μετὰ τῶν δυνάμεων παραχειμάσων εἰς Και- 

τ νὴν πόλιν, ἥτις ὡσανεὶ πρόσχημα xci βασίλειον 

ἦν Καρχηδονίων ἐν τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν τόποις. 

καταλαβὼν δὲ τὴν παρὰ τῶν Ῥωμαίων πρεσβείαν 4 

καὶ δοὺς αὑτὸν εἰς ἔντευξιν διήκουε περὶ τῶν ἐν- 

ἑστώτων. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν διεμαρτύροντο Ζακαν- ὅ 
0 ϑαίων ἀπέχεσϑαι — κεῖσθαι γὰρ αὐτοὺς ἐν τῇ Gge- 

τέρᾳ πίστει — καὶ τὸν Ἴβηρα ποταμὸν μὴ διαβαίνειν 
κατὰ τὰς ἐπ᾽ ᾿Ασδρούβου γενομένας ὁμολογίας. δὸ 

δ᾽ ᾿ἀννίβας, ἅτε νέος μὲν Ov, πλήρης δὲ πολεμικῆς 
ὁρμῆς. ἐπιτυχὴς δ᾽ ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς, πάλαι δὲ παρ- 

25 ὡρμημένος πρὸς τὴν κατὰ Ῥωμαίων ἔχϑραν. πρὸς Ἱ 

μὲν ἐχείνους. ὡς κηδόμενος Ζακανθαίων. ἐνεκάλει 

“Ῥωμαίοις διότι μικροῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις, στασια- 

Cóvrov αὐτῶν, λαβόντες τὴν ἐπιτροπὴν [εἰς τὸ δια- 

201. λῦσαι] ἀδίκως ἐπανέλοιντό τινας τῶν προεστώτων" 

30 οὐς οὐ περιόψεσϑαι παρεσπονδημένους" πάτριον γὰρ 
εἶναι Καρχηδονίοις τὸ μηδένα τῶν ἀδικουμένων 
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8 περιορᾶν. πρὸς δὲ Καρχηδονίους διεπέμπετο, mvv- 
ϑανόμενος ví δεῖ ποιεῖν, ὅτι Ζακανϑαῖοι πιστεύον- 

τες τῇ Ῥωμαίων συμμαχίᾳ τινὰς τῶν ὑφ᾽ αὑτοὺς 
9 ταττομένων ἀδικοῦσι. καϑόλου δ᾽ ἦν πλήρης ἀλο- 

γίας καὶ ϑυμοῦ βιαίου" διὸ καὶ ταῖς μὲν ἀληϑιναῖς 5 

αἰτίαις οὐκ ἐχρῆτο, κατέφευγε δ᾽ εἰς προφάδεις ἀλό- 

γους᾽ ἅπερ εἰώϑασι ποιεῖν οἵ διὰ τὰς προεγκαϑη- 189. 

μένας αὐτοῖς δρμὰς ὀλιγωροῦντες τοῦ καϑήκοντος. 

10 πόσῳ γὰρ ἦν ἄμεινον οἴεσϑαι δεῖν Ῥωμαίους ἀπο- 

δοῦναι σφίσι Σαρδόνα καὶ τοὺς ἐπιταχϑέντας ἅμα 1e 

ταύτῃ φόρους, oUe τοῖς καιροῖς συνεπιϑέμενοι πρό- 

τερον ἀδίκως παρ᾽ αὐτῶν ἔλαβον" εἰ δὲ μή, φάναι 

11 πολεμήσειν; νῦν δὲ τὴν μὲν οὖσαν αἰτίαν ἀληϑινὴν 
παραδσιωπῶν, τὴν δ᾽ οὐχ ὑπάρχουσαν περὶ Ζακαν- 

ϑαίων πλάττων, οὐ μόνον ἀλόγως, ἔτι δὲ μᾶλλον 

19 ἀδίκως κατάρχειν ἐδόκει τοῦ πολέμου. οἱ δὲ τῶν 
Ρωμαίων πρέσβεις, ὅτι μὲν εἴη πολεμητέον δαφῶς 
εἰδότες, ἀπέπλευσαν εἰς Καρχηδόνα, τὰ παραπλήσια 

18 ϑέλοντες ἐπιμαρτύρασϑαι κἀκείνους" οὐ μὴν ἐν "Iva- 

λίᾳ ys πολεμήσειν ἤλπισαν, ἀλλ᾽ ἐν ᾿Ιβηρία, χρή- 

σεῦϑαι δὲ πρὸς τὸν πόλεμον δρμητηρίῳ τῇ Ζακαν- 
ϑαίων πόλει. 

16 Διὸ καὶ πρὸς ταύτην ἁρμοζόμενοι τὴν ὑπόϑεσιν 
ἡ GóyxAqvoo ἔκρινεν ἀσφαλίσασϑαι τὰ κατὰ τὴν 

᾿Ιλλυρίδα πράγματα, προορωμένη διότι μέγας ἔσται 36 

καὶ πολυχρόνιος καὶ μακρὰν ἀπὸ τῆς οἰκείας ὃ πό- 
2Àeuog. συνέβαινε γὰρ κατ᾽ ἐκείνους τοὺς καιροὺς 

Ζημήτριον τὸν Φάριον, ἐπιλελησμένον μὲν τῶν 

προγεγονότων εἰς αὐτὸν εὐεργετημάτων ὑπὸ Po- 

μαίων. καταπεφρονηκότα δὲ πρότερον μὲν διὰ τὸν 30 
ἀπὸ Γαλατῶν τότε δὲ διὰ τὸν ἀπὸ Καρχηδονίων 

μι 5 

to 0 
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φόβον περιεστῶτα Ῥωμαίους, πάσας δ᾽ ἔχοντα τὰς 8 

202. ἐλπίδας ἐν τῇ Μακεδόνων οἰκίᾳ διὰ τὸ συμπεπο- 

λεμηκέναι καὶ μετεσχηκέναι τῶν πρὸς Κλεομένη κιν- 

δύνων ᾿Αἀντιγόνῳ, πορϑεῖν μὲν καὶ καταστρέφεσϑαι 
τὰς κατὰ τὴν ᾿Ιλλυρίδα πόλεις τὰς ὑπὸ Ῥωμαίους 
ταττομένας, πεπλευχέναι δ᾽ ἔξω τοῦ Λίσσου παρὰ 
τὰς συνθήκας πεντήχοντα λέμβοις καὶ πεπορϑηκέ- 

ναι πολλὰς τῶν Κυχλάδων νήσων. εἰς ἃ βλέπον- 4 

τες Ῥωμαῖοι καὶ ϑεωροῦντες ἀνθοῦσαν τὴν Moxs- 
10 δόνων οἰκίαν ἔσπευδον ἀσφαλίσασθαι τὰ πρὸς ἕω 

τῆς ᾿Ιταλίας πεπεισμένοι καταταχήσειν διορϑωσά- 

μένον μὲν τὴν ᾿Ιλλυριῶν ἄγνοιαν, ἐπιτιμήσαντες δὲ 

καὶ κολάσαντες τὴν ἀχαριστίαν καὶ προπέτειαν τὴν 190. 
Δημητρίου. διεψεύσθϑησαν δὲ τοῖς λογισμοῖς" 5 

15 χατετάχησε γὰρ αὐτοὺς Avvifeg, ἐξελὼν τὴν Ζακαν- 

ϑαίων πόλιν. καὶ παρὰ τοῦτο συνέβη τὸν πόλεμον 6 

οὐκ ἐν ᾿Ιβηρίᾳ, πρὸς αὐτῇ δὲ τῇ Ρώμῃ καὶ κατὰ 
πᾶσαν γενέσϑαι τὴν ᾿Ιταλίαν. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ τούτοις χρησάμενοι τοῖς διαλογι- T 

. 20 σμοῖς Ῥωμαῖοι μὲν ὑπὸ τὴν ὡραίαν Δεύκιον τὸν 

Αἰμίλιον ἐξαπέστειλαν μετὰ δυνάμεως ἐπὶ τὰς κατὰ 
τὴν ᾿Ιλλυρίδα πράξεις κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἕκα- 
τοστῆς καὶ τετταρακοστῆς ὀλυμπιάδος. "AvvífBag δὲ 11 

μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας ἐκ τῆς Καινῆς πό- 

25 λεξῶς προῆγε, ποιούμενος τὴν πορείαν ἐπὶ τὴν Ζά- 
κανϑαν. ἡ δὲ πόλις αὕτη κεῖται μὲν ἐπὶ τῷ πρὸς 3 
ϑάλατταν καϑήκοντι πρόποδι τῆς ὀρεινῆς τῆς συν- 

απτούσης τὰ πέρατα τῆς ᾿Ιβηρίας καὶ Κελτιβηρίας, 

ἀπέχει δὲ τῆς ϑαλάττης ὡς ἑπτὰ στάδια. νέμονται 8 
30 δὲ χώραν οἵ κατοικοῦντες αὐτὴν πάμφορον καὶ δια- 

φέρουσαν ἀρετῇ πάσης τῆς ᾿Ιβηρίας. ἧ τότε παρα- 4 
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στρατοπεδεύσας ᾿Αννίβας ἐνεργὸς ἐγίνετο περὶ τὴν 
πολιορκίαν, πολλὰ προορώμενος εὔχρηστα πρὸς τὸ 

δμέλλον ἐκ τοῦ κατὰ κράτος ἑλεῖν αὐτήν. πρῶτον 
μὲν γὰρ ὑπέλαβε παρελέσϑαι Ῥωμαίων τὴν ἐλπέδα 

τοῦ συστήσασϑαι τὸν πόλεμον ἐν ᾿Ιβηρίχ᾽ δεύτερον s 
δὲ καταπληξάμενος ἅπαντας εὐταχτοτέρους μὲν ἐπέ- 

908. πειόστο παραδκχευάσειν τοὺς ὑφ᾽ αὑτὸν ἤδη ταττο- 

μένους, εὐλαβεστέρους δὲ τοὺς ἀχμὴν αὐτοκράτο- 
6 ρας ὄντας τῶν ᾿Ιβήρων, τὸ δὲ μέγιστον. οὐδὲν ἀπο- 
λιπὼν ὄπισϑεν πολέμιον ἀσφαλῶς ποιήσεσϑαι τὴν 16 

1 εἰς τοὔμπροσϑεν πορείαν. χωρίς τὲ τούτων εὐπο- 

ρήσειν μὲν χορηγιῶν αὐτὸς ὑπελάμβανεν πρὸς τὰς 

ἐπιβολάς, προϑυμίαν δ᾽ ἐνεργάδσεσϑαι ταῖς δυνάμε- 

σιν ἐκ τῆς ἐσομένης ἑκάστοις ὠφελείας, προκαλέδε- 

σϑαι δὲ τὴν εὔνοιαν τῶν ἐν οἴκῳ Καρχηδονίων διὰ 

8TÀv ἀποσταληδσομένων αὐτοῖς λαφύρων. τοιούτοις 

δὲ χρώμενος διαλογισμοῖς ἐνεργῶς προσέκειτο τῇ 

πολιορκίᾳ, τοτὲ μὲν ὑπόδειγμα τῷ πλήϑει ποιῶν 
αὑτὸν καὶ γινόμενος αὐτουργὸς τῆς ἐν τοῖς ἔργοις 

ταλαιπωρίας, ἔστι δ᾽ ὅτε παρακαλῶν và πλήϑη καὶ 19]. 
9 παραβόλως διδοὺς αὑτὸν εἰς τοὺς κινδύνους. πᾶσαν 

ὃξ κακοπάϑειαν καὶ μέριμναν ὑπομείνας τέλος ἐν 
10 ὀχτὼ μησὶ κατὰ κράτος εἷλε τὴν πόλιν. κύριος δὲ 

γενόμενος χρημάτων πολλῶν χαὶ σωμάτων καὶ κα- 

ταδσκευῆς τὰ μὲν χρήματ᾽ εἰς τὰς ἰδίας ἐπιβολὰς 

παρέϑετο κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν, τὰ δὲ σώ- 
ματα διένειμε κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις τῶν συστρα- 
τευομένων, τὴν δὲ κατασκευὴν παραχρῆμα πᾶσαν 

11 ἐξέπεμψε τοῖς Καρχηδονίοις. ταῦτα δὲ πράξας οὐ 

διεψεύσϑη τοῖς λογισμοῖς οὐδ᾽ ἀπέτυχε τῆς ἐξ ἀρχῆς 30 

προϑέσεως, ἀλλὰ τούς τε στρατιώτας προϑυμοτέρους 

I 5 

[2] σι 
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ἐποίησε πρὸς τὸ κινδυνεύειν, τούς τε Καρχηδονίους 
ἑτοίμους παρεσκεύασε πρὸς τὸ παραγγελλόμενον, 
αὐτός τε πολλὰ τῶν χρησίμων μετὰ ταῦτα κατειρ- 

γάσατο διὰ τῆς τῶν χορηγιῶν παραϑέδεως. 

5 Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Ζ]ημήτριος ἅμα 18 

τῷ συνεῖναι τὴν ἐπιβολὴν τῶν Ῥωμαίων παραυτίκα 

μὲν εἰς τὴν ΖΙιμάλην ἀξιόχρεων φρουρὰν εἰσέπεμψε 

καὶ τὰς ἁρμοζούσας ταύτης χορηγίας. ἐκ δὲ τῶν 

04. λοιπῶν πόλεων τοὺς μὲν ἀντιπολιτευομένους ἐπαν- 
10 δίλετο, τοῖς δ᾽ αὑτοῦ φίλοις ἐνεχείρισε τὰς δυνα- 

στείας. αὐτὸς δ᾽ ἐκ τῶν ὑποτεταγμένων ἐπιλέξας 3 

τοὺς ἀνδρωδεστάτους ἑξακισχιλίους συνέστησε τού- 

τους εἰς τὴν Φάρον. ὁ δὲ στρατηγὸς τῶν Ρωμαίων 8 
ἀφικόμενος εἰς τὴν ᾿Ιλλυρίδα μετὰ τῶν δυνάμεων 

15 καὶ ϑεωρῶν τοὺς ὑπεναντίους ϑαρροῦντας ἐπὶ τῇ 
τῆς ΖΙιμάλης ὀχυρότητι καὶ ταῖς παραδκευαῖς, ἔτι 

δὲ τῷ δοκεῖν αὐτὴν ἀνάλωτον ὑπάρχειν, ταύτῃ 

πρῶτον ἐγχειρεῖν ἔκρινε, βουλόμενος καταπλήξασϑαι 

τοὺς πολεμίους. παρακαλέσας δὲ τοὺς χατὰ μέρος 4 

ἡγεμόνας καὶ προσαγαγὼν ἔργα κατὰ πλείους τό- 

πους ἤρξατο πολιορκεῖν. λαβὼν δὲ κατὰ κράτος ὅ 

ἐν ἡμέραις ἑπτὰ παραχρῆμα πάντας ἥττησε ταῖς 
ψυχαῖς τοὺς ὑπεναντίους. διόπερ εὐθέως παρῆσαν ὃ 

ἐκ πασῶν τῶν πόλεων ἐπιτρέποντες xoi διδόντες 

αὑτοὺς εἰς τὴν τῶν Ρωμαίων πίστιν. ὁ δὲ προσ-ἴ 
δεξάμενος ἕχάστους ἐπὶ ταῖς ἁρμοζξζούσαις ὁμολο- 
γίαις ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν εἰς τὴν Φάρον ἐπ᾽ αὐτὸν 
τὸν Ζημήτριον. πυνϑανόμενος δὲ τήν τε πόλιν 8 1992. 

ὀχυρὰν εἶναι καὶ πλῆϑος ἀνθρώπων διαφερόντων 
80 εἰς αὐτὴν ἡϑροῖσϑαι, πρὸς δὲ χαὶ ταῖς χορηγίαις 

ἐξηρτῦσϑαι καὶ ταῖς ἄλλαις παρασκευαῖς, ὑφεωρᾶτο 

2 Θ 

2 σι 
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μὴ δυσχερῆ καὶ πολυχρόνιον συμβῇ γενέσϑαι τὴν 
9 πολιορχίαν. διὸ προορώμενος ἕκαστα τούτων ἐχρή- 

σατο παρ᾽ αὐτὸν τὸν καιρὸν τοιῷδέ τινι γένει στρά- 
10τηγήματος. ποιησάμενος γὰρ τὸν ἐπίπλουν νυκτὸς 

ἐπὶ τὴν νῆσον παντὶ τῷ στρατεύματι τὸ μὲν πλεῖον 5 
μέρος τῆς δυνάμεως ἀπεβίβαδεν εἴς τινας ὑλώδεις 

11: καὶ κοίλους τόπους. εἴκοσι δὲ ναυσὶν ἐπιγενομένης 
ἡμέρας ἔπλει προδήλως ἐπὶ τὸν ἔγγιστα τῆς πόλεως 

12 λιμένα. συνορῶντες δὲ τὰς ναῦς οἵ περὶ τὸν Ζ]΄ημή- 

τριον καὶ καταφρονοῦντες τοῦ πλήϑους ὥρμησαν 10 
ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸν λιμένα, κωλύσοντες τὴν ἀπό- 

19 βασιν τῶν ὑπεναντίων. ἅμα δὲ "τῷ συμμῖξαι γινο- 
μένης ἰσχυρᾶς τῆς συμπλοκῆς προσεβοήϑουν ἀεὶ 

πλείους τῶν ἐκ τῆς πόλεως" τέλος δὲ πάντες ἐξ- 

205.2 εχύϑησαν εἰς τὸν κίνδυνον. τῶν δὲ Ρωμαίων οἵ i5 
τῆς νυχτὸς ἀποβάντες εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον συν- 

Sov, διὰ τόπων ἀδήλων ποιούμενοι τὴν πορείαν. 

8 καὶ καταλαβόμενοι μεταξὺ τῆς πόλεως καὶ τοῦ λιμέ- 

νος λόφον ἐρυμνὸν διέκλεισαν ἀπὸ τῆς πόλεως τοὺς 
4 ἐκβεβοηϑηκότας. οἱ δὲ περὶ τὸν Ζημήτριον συν- 20 

νοήσαντες τὸ γεγονὸς τοῦ μὲν διακωλύειν τοὺς 

ἀποβαίνοντας ἀπέστησαν, συναϑροίσαντες δὲ σφᾶς 

αὐτοὺς καὶ παρακαλέσαντες ὥρμησαν, χρίναντες ἐκ 

παρατάξεως διακινδυνεύειν πρὸς τοὺς ἐπὶ τὸν λόφον. 

ὅ οἱ δὲ Ρωμαῖοι ϑεωροῦντες τὴν ἔφοδον τῶν '1AAv- 35 

οιῶν ἐνεργὸν καὶ συντεταγμένην ἀντέπεσαν ταῖς σπεί- 

6 oie χαταπληχτικῶς. ἅμα δὲ τοῖς προειρημένοις ot 

πεποιημένοι τὴν ἀπόβασιν ἀπὸ τῶν πλοίων. συν- 

ορῶντες τὸ γινόμενον, προσέκειντο κατόπιν" καὶ 

πανταχόϑεν προσπίπτοντες ϑόρυβον καὶ ταραχὴν οὐ 30 
τ μικρὰν ἐν τοῖς ᾿Ιλλυριοῖς κατεσκεύαζον. ἐξ οὗ τῶν 
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μὲν κατὰ πρόσωπον τῶν δὲ κατὰ νώτου mzovovr- 
TOv, τέλος οἵ περὶ τὸν Ζημήτριον ἐτράπησαν" καὶ 

τινὲς μὲν αὐτῶν ἔφυγον ὡς πρὸς τὴν πόλιν, οἱ δὲ 
πλείους ἀνοδίᾳ κατὰ τῆς νήσου διεσπάρησαν. ὁ δὲ 8 198. 

5 Ζημήτριος ἔχων ἑτοίμους λέμβους πρὸς τὸ συμ- 

βαῖνον ἔν τισι τόποις ἐρήμοις ὑφορμοῦντας ἐπὶ 

τούτους ἐποιήσατο τὴν ἀποχώρησιν. εἰς οὺς ἐμβὰς 

ἐπιγενομένης τῆς νυκτὸς ἀπέπλευδε καὶ διεκομίσϑη 

παραδόξως πρὸς τὸν βασιλέα Φίλιππον, παρ᾽ ᾧ τὸ 
10 λοιπὸν διέτριβε τοῦ βίου μέρος. ἀνὴρ ϑράσος μὲν 9 

καὶ τόλμαν κεκτημένος. ἀλόγιστον δὲ ταύτην καὶ 

τελέως ἄκριτον. διὸ καὶ τὴν καταστροφὴν παρα- 10 

πλησίαν αὐτῷ συνέβη γενέσϑαι τῇ κατὰ τὸν ὅλον 

βίον προαιρέδει. καταλαβέσϑαι γὰρ ἐγχειρήσας μετὰ 11 

is τῆς Φιλίππου γνώμης τὴν τῶν Μεσσηνίων πόλιν 

εἰχῇ καὶ παραβόλως ἐν αὐτῷ τῷ τῆς πράξεως 
καιρῷ διεφϑάρη" περὶ ὧν ἡμεῖς τὰ κατὰ μιέρος, 
ὅταν ἐπὶ τοὺς καιροὺς ἔλθωμεν, διασαφήσομεν. ὁ 13 

206. δὲ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων Αἰμίλιος τὴν μὲν Φά- 
80. ρὸν εὐϑέως ἐξ ἐφόδου παραλαβὼν κατέσκαψε, τῆς 

ὃὲ λοιπῆς ᾿Ιλλυρίδος ἐγκρατὴς γενόμενος καὶ πάντα 
διατάξας κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν μετὰ ταῦτα 

ληγούσης ἤδη τῆς ϑερείας εἰς τὴν Ρώμην ἐπανῆλϑεν 

καὶ τὴν εἴσοδον ἐποιήσατο μετὰ ϑριάμβου καὶ τῆς 
35 ἁπάσης εὐδοξίας. ἐδόχει γὰρ οὐ μόνον ἐπιδεξίως, 18 

ἔτι δὲ μᾶλλον ἀνδρωδῶς κεχρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν. 

Οἱ δὲ Ρωμαῖοι, προσπεπτωκυίας αὐτοῖς ἤδη τῆς 90 

τῶν Ζαχανϑαίων ἁλώσεως. οὐ μὰ Ζ]΄ία περὶ τοῦ πο- 
λέμου τότε διαβούλιον ἦγον, χκαϑάπερ ἔνιοι τῶν 

80 συγγραφέων φασί, προδσκατατάττοντες ἔτι καὶ τοὺς 

εἰς ἑκάτερα δηϑέντας λόγους, πάντων ἀτοπώτατον 
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ῷ πρᾶγμα ποιοῦντεο. πῶς γὰρ οἷόν v ἦν Ῥωμαίους 
τοὺς ἐνιαυτῷ πρότερον ἐπηγγελκότας πόλεμον Καρ- 

χηδονίοις. ἐὰν ἐπιβαίνωδι τῆς Ζακανθαίων χώρας, 

τούτους κατὰ κράτος ἑαλωκυίας αὐτῆς τῆς πόλεως 

τότε βουλεύεσϑαι συνελθόντας πότερα πολεμητέον 5 

8 ἢ τοὐναντίον; πῶς δὲ καὶ τίνα τρόπον ἅμα μὲν τὴν 
στυγνότητα τοῦ συνεδρίου παρεισάγουσι ϑαυμάθδιον, 

ἅμα δὲ τοὺς υἱοὺς ἀπὸ δώδεκ᾽ ἐτῶν ἄγειν φασὶ 

τοὺς πατέρας εἰς τὸ συνέδριον, oUg μετέχοντας τῶν 

διαβουλίων οὐδὲ τῶν ἀναγκαίων οὐδενὶ προΐεδσϑαι 10 
ἀτῶν ἀπορρήτων οὐδέν; ὧν οὔτ᾽ εἰκὸς οὔτ᾽ ἀληϑές 194. 
ἐστι τὸ παράπαν οὐδέν, εἰ μὴ νὴ Ζία πρὸς τοῖς 
ἄλλοις ἡ τύχη καὶ τοῦτο προσένειμε Ῥωμαίοις. τὸ 

ὅ φρονεῖν αὐτοὺς εὐθέως ἔκ γενετῆς. πρὸς μὲν οὖν 

τὰ τοιαῦτα τῶν συγγραμμάτων οἷα γράφει Χαιρέας 15 

καὶ Σωσύλος οὐδὲν ἂν δέοι πλέον λέγειν" οὐ γὰρ 
ἱστορίας. ἀλλὰ κουρεακῆς καὶ πανδήμου λαλιᾶς 

6 ἔμοιγε δοχοῦσι τάξιν ἔχειν καὶ δύναμιν. Ρωμαῖοι 
207. δέ, προσπεσόντος σφίσι τοῦ γεγονότος κατὰ τοὺς 

Ζακανθϑαίους ἀτυχήματος, παραχρῆμα πρεσβευτὰς 20 

ἑλόμενον κατὰ σπουδὴν ἐξαπέστειλαν εἰς τὴν Καρ- 
Ἰχηδόνα, δύο προτείνοντες αὐτοῖς, ὧν τὸ uiv αἰσχύ- 
vqv ἅμα καὶ βλάβην ἐδόκει φέρειν δεξαμένοις τοῖς 

Καρχηδονίοις. τὸ δ᾽ ἕτερον πραγμάτων καὶ κιν- 
8 δύνων ἀρχὴν μεγάλων. ἢ γὰρ τὸν στρατηγὸν Av- 25 

νίβαν καὶ τοὺς μετ αὐτοῦ συνέδρους éxÓórovg 

διδόναι Ρωμαίοις ἐπέταττον, ἢ προήγγελλον τὸν 
9 πόλεμον. παραγενομένων δὲ τῶν Ῥωμαίων καὶ 

παρελϑόντων εἰς τὸ συνέδριον καὶ διασαφούντων 

ταῦτα, δυσχερῶς ἤκουον οἱ Καρχηδόνιοι τὴν αἵρε- so 

1οσιν τῶν προτεινομένων. ὅμως δὲ προστησάμενοι 
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τὸν ἐπιτηδειότατον ἐξ αὑτῶν ἤρξαντο περὶ σφῶν 
δικαιολογεῖσϑαι. τὰς μὲν οὖν πρὸς ᾿ἀσδρούβαν 21 
ὁμολογίας παρεσιώπων, ὡς οὔτε γεγενημένας, εἴ τὲ 

γεγόνασιν, οὐδὲν οὔσας πρὸς αὑτοὺς διὰ τὸ χωρὶς 
5 τῆς σφετέρας πεπρᾶχϑαι γνώμης. ἐχρῶντο δ᾽ d£? 
αὐτῶν Ῥωμαίων εἰς τοῦτο παραδείγματι. τὰς γὰρ 
ἐπὶ “Δυτατίου γενομένας συνθήκας ἐν τῷ πολέμῳ 

τῷ περὶ Σικελίας, ταύτας ἔφασαν ἤδη συνωμολογη- 

μένας ὑπὸ “υτατίου μετὰ ταῦτα τὸν δῆμον τῶν 

10 Ῥωμαίων ἀκύρους ποιῆσαι διὰ τὸ χωρὶς τῆς αὑτοῦ 

γενέσϑαι γνώμης. ἐπίεξον δὲ καὶ προσαπηρείδοντο 8 

παρ᾽ ὅλην τὴν δικαιολογίαν ἐπὶ τὰς τελευταίας συν- 

ϑήκας τὰς γενομένας ἐν τῷ περὶ Σικελίας πολέμῳ. 

ἐν αἷς περὶ μὲν ᾿Ιβηρίας οὐκ ἔφασαν ὑπάρχειν ἔγ- 4 
15 γραφον οὐδέν, περὶ δὲ τοῦ τοῖς ἑκατέρων συμμάχοις 

τὴν παρ᾿ ἀμφοῖν ἀσφάλειαν εἶναι δητῶς κατα- 
τετάχϑαι. Ζακανϑαίους δὲ παρεδείκνυον οὐκ ὄντας 5 

τότε Ῥωμαίων συμμάχους καὶ παρανεγίνωσκον πρὸς 

τοῦτο πλεονάκις τὰς συνθήκας. Ῥωμαῖοι δὲ τοῦ 

908. μὲν δικαιολογεῖσϑαι καϑάπαξ ἀπεγίνωσκον, φάσκον- 195. 

τες ἀκεραίου μὲν ἔτι διαμενούσης τῆς τῶν Ζακαν- 

ϑαίων πόλεως ἐπιδέχεσθαι τὰ πράγματα δικαιολογίαν 

καὶ δυνατὸν εἶναι λόγῳ περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων 
διεξάγειν" ταύτης δὲ παρεσπονδημένης ἢ τοὺς αἰτί- ἴ 

25 οὐς ἐχδοτέον εἶναι σφίσι, ÓU οὗ φανερὸν ἔσται πᾶ- 
σιν ὡς οὐ μετεδχήκχασι τῆς ἀδικίας, ἀλλ᾽ ἄνευ τῆς 

αὑτῶν γνώμης πεπρᾶχϑαι τοῦτο τοὔργον, ἢ μὴ βου- 8 

λομένους τοῦτο ποιεῖν. ὁμολογοῦντας δὲ κοινωνεῖν 

(τῆς ἀδικίας καὶ συναναδέχεσϑαι τὸν πόλεμον. οἵ 

80 μὲν) οὖν καϑολικώτερόν πῶς ἐχρήσαντο τοῖς λόγοις. 

ἡμῖν δ᾽ ἀναγκαῖον εἶναι δοκεῖ τὸ μὴ παραλιπεῖν 9 
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ἄσκεπτον τοῦτο τὸ μέρος, ἵνα μήϑ'᾽ oie καϑήκει καὶ 
διαφέρειν τὸ σαφῶς εἰδέναι τὴν ἐν τούτοις ἀκρί- 

βειαν, παραπαίωσι τῆς ἀληϑείας ἐν τοῖς ἀναγκαιο- 

τοτάτοις διαβουλίοις. μήϑ'᾽ οἵ φιλομαϑοῦντες περὶ 

τούτων ἀστοχῶσι, συμπλανώμενοι ταῖς ἀγνοίαις καὶ 

φιλοτιμίαις τῶν συγγραφέων, ἀλλ᾽ ἡ τις ÓuoAoyov- 

μένη ϑεωρία τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὑπαρξάντων διὲ- 
καίων Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις πρὸς ἀλλήλους 
ἕως εἰς τοὺς καϑ' ἡμᾶς καιρούς. 

29 Γίνονται τοιγαροῦν συνθῆκαι ἹΡωμαίοις καὶ Καρ- 10 

χηδονίοις πρῶταν κατὰ “εύκιον ᾿Ιούνιον Βροῦτον 

καὶ Μάρκον Φράτιον, τοὺς πρώτους κατασταϑέντας 

ὑπάτους μετὰ τὴν τῶν βασιλέων κατάλυσιν, ὑφ᾽ 
ὧν συνέβη καϑιερωϑῆναι καὶ τὸ τοῦ Ζιὸς ἱερὸν 

φτοῦ Καπετωλίου. ταῦτα δ᾽ ἔστι πρότερα τῆς (Ξέρ- 15 

tov διαβάσεως εἰς τὴν “Ελλάδα τριάκοντ᾽ ἔτεσι λεί- 

ὅπουσι δυεῖν. ἃς καϑ' ὅσον ἦν δυνατὸν ἀκριβέστατα 
διερμηνεύσαντες ἡμεῖς ὑπογεγράφαμεν. τηλικαύτη 

209. γὰρ ἡ διαφορὰ γέγονε τῆς διαλέκτου καὶ παρὰ ῬῬω- 
μαίοις τῆς νῦν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ὥστε τοὺς συνετω- 30 

ἀτάτους ἔνια μόλις ἐξ ἐπιστάσεως διευκρινεῖν. εἰσὶ 

δ᾽ αἵ συνϑῆκαι τοιαίδε τινές" ..ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν 

e 

ve, Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ 
ἸἈΚαρχηδονίοις καὶ τοῖς Καρχηδονίων συμμάχοις" 

μὴ πλεῖν Ρωμαίους μηδὲ τοὺς Ρωμαίων συμμάχους 25 
»οἐπέχεινα τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ χει- 196. 

θμῶνος ἢ πολεμίων ἀναγχασϑῶσιν- ἐὰν δέ τις βίᾳ 

κατενεχϑῇ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ μηδὲν ἀγοράξειν μηδὲ 
λαμβάνειν πλὴν ὅσα πρὸς πλοίου ἐπισκευὴν ἢ πρὸς 

7.8 ἱερά, (ἐν πέντε δ᾽ ἡμέραις ἀποτρεχέτω.) τοῖς δὲ 80 
κατ΄ ἐμπορίαν παραγινομένοις μηδὲν ἔστω τέλος, 

29 
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«πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ. ὅσα δ᾽ ἂν τούτων 9 

»ῇἩωχρόντων πραϑῆῇ. δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσϑω τῷ 

ὠαποδομένῳ,. ὅσα ἂν ἢ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι 

»πραϑῇ. ἐὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σικελίαν παρα- 10 
«γίνηται, ἧς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ 

Ρωμαίων πάντα. Καρχηδόνιον δὲ μὴ ἀδικείτωσαν 11 
οδῆμον ᾿“οδεατῶν,. ᾿Δντιατῶν, “αρεντίνων, Κιρκαιι- 

«τῶν, Ταρρακινιτῶν. μηδ᾽ ἄλλον μηδένα “ατένων. 

οὖσοι ἂν ὑπήχοοι" ἐὰν δέ τινες μὴ ὦσιν ὑπήκοοι. 12 

τὸ τῶν πόλεων ἀπεχέσϑωσαν: ἂν δὲ λάβωσι, 'Po- 

οι 

«μαίοις ἀποδιδότωσαν ἀκέραιον. φρούριον μὴ évot- 13 

“τοδομείτωσαν £v τῇ “ατίνῃ. ἐὰν ὡς πολέμιοι εἰς 

τὴν χώραν εἰσέλθωσιν, ἐν τῇ χώρα μὴ évvuxvsgev- 

éro gov. 

ι Τὸ uiv oov Καλὸν ἀκρωτήριόν ἐστι τὸ προκεί- 928 
μένον αὐτῆς τῆς Καρχηδόνος ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους" 

10. οὗ χαϑάπαξ ἐπέκεινα πλεῖν ὡς πρὸς μεσημβρίαν 2 

οὐκ οἴονται δεῖν οἵ Καρχηδόνιοι τοὺς Ρωμαίους 
μακραῖς ναυσὶ διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι γινώσκειν αὐ- 

90 τούς. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μήτε τοὺς κατὰ τὴν Βυσσάτιν 

μήτε τοὺς χατὰ τὴν μικρὰν Σύρτιν τόπους. ἃ δὴ 

καλοῦσιν ᾿Εμπόρια. διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας. ἐὰν 8 

δέ τις ὑπὸ χειμῶνος ἢ πολεμίων βία κατενεχϑ εὶς 

δέηταί του τῶν ἀναγκαίων πρὸς ἱερὰ καὶ πρὸς 
25 ἐπισχευὴν πλοίου, ταῦτα. πάρεξ δὲ μηδὲν οἴονται 

δεῖν λαμβάνειν. (καὶ) κατ᾽ ἀνάγκην ἐν πένϑ' ἡμέραις 
ἀπαλλάττεσϑαι τοὺς καϑορμισϑέντας. εἰς δὲ Καρ- 4 
χηδόνα καὶ πᾶσαν τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ Καλοῦ ἀκρω- 
τηρίου τῆς “ιβύης καὶ Σαρδόνα καὶ Σικελίαν, ἧς 

30 ἐπάρχουσι Καρχηδόνιοι, κατ᾽ ἐμπορίαν πλεῖν 'Po- 

μαίοις ἔξεστι. καὶ τὸ δίκαιον ὑπιδχνοῦνται βεβαι- 
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ὅ ώσειν o£ Καρχηδόνιοι (δημοσίᾳ) πίστει. ἐκ δὲ vov- 197, 
τῶν τῶν συνϑηκῶν περὶ μὲν Σαρδόνος καὶ Ζιβύης 

ἐμφαίνουσιν ὡς περὶ ἰδίας ποιούμενοι τὸν λόγον" 

ὑπὲρ δὲ Σικελίας τἀναντία διαστέλλονται ῥητῶς, 
ὑπὲρ αὐτῶν τούτων ποιούμενοι τὰς συνθήκας, ὅσα 

τῆς Σικελίας ὑπὸ τὴν Καρχηδονίων πίπτει δυνα- 

6 στείαν. ὁμοίως δὲ καὶ Ρωμαῖοι περὶ τῆς Δατίνης 
αὐτῆς χώρας ποιοῦνται τὰς συνθήκας, τῆς δὲ λοιπῆς 

᾿Ιταλίας οὐ μνημονεύουσι διὰ τὸ μὴ πίπτειν ὑπὸ 
τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν. 10 

24 Μετὰ δὲ ταύτας ἑτέρας ποιοῦνται συνθήκας, ἐν 

αἷς προσπεριειλήφασι Καρχηδόνιοι Τυρίους καὶ τὸν 

2 Ἰτυκαίων δῆμον. πρόδκειται δὲ καὶ τῷ Καλῷ ἀκρω- 
τηρίῳ Μαστία Ταρσήιον. ὧν ἐκτὸς οἴονται δεῖν 

δ' Ρωμαίους μήτε λήξεσϑαι μήτε πόλιν κτίζειν. εἰσὶ 15 
δὲ τοιαίδε τινές" .. ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ρωμαίοις 

911. .καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ Καρχηδονίων 
καὶ Τυρίων καὶ ᾿Ιτυκαίων δήμῳ καὶ τοῖς τούτων 

4 συμμάχοις. τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, Μαστίας Ταρ- 

»θηίου. μὴ λήξεσϑαι ἐπέκεινα Ῥωμαίους μηδ᾽ ἐμ- 90 

ὅ..πορεύεσϑαι μηδὲ πόλιν κτίζειν. ἐὰν δὲ Καρχη- 
οδόνιοι λάβωσιν ἐν τῇ Δατίνῃ πόλιν τινὰ μὴ οὖσαν 
οοὑπήκοον Ρωμαίοις, τὰ χρήματα καὶ τοὺς ἄνδρας 

ὁ. .ἐχέτωσαν,. τὴν δὲ πόλιν ἀποδιδότωσαν. ἐὰν δέ 
tuse Καρχηδονίων λάβωσί τινας, πρὸς oUg εἰρήνη 25 

μέν ἐστιν ἔγγραπτος Ρωμαίοις, μὴ ὑποτάττονται 

οοδέ τι αὐτοῖς. μὴ καταγέτωσαν εἰς τοὺς Ῥωμαίων 
«λιμένας ἐὰν δὲ καταχϑέντος ἐπιλάβηται ὃ Ῥω- 

7,440000, ἀφιέσϑω. ὡσαύτως δὲ μηδ᾽ οἵ Ρωμαῖοι 
8 ποιείτωσαν. ἂν ἔκ τινος χώρας, ἧς Καρχηδόνιοι 

»οἐπάρχουσιν, ὕδωρ ἢ ἐφόδια λάβῃ ὃ Ρωμαῖος, μετὰ 

e 

e» 0 
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τούτων τῶν ἐφοδίων μὴ ἀδικείτω μηδένα πρὸς 
00e εἰρήνη καὶ φιλία ἐστὶ (Καρχηδονίοις. ὡσαύ- 9 

οτῶς δὲ μηδ᾽ ὃ) Καρχηδόνιος ποιείτω. εἰ δέ, μὴ 10 

οοἰδίχα μεταπορευέσϑω᾽ ἐὰν δέ τις τοῦτο ποιήσῃ: 
5 δημόσιον γινέσϑω τὸ ἀδίκημα. ἐν Σαρδόνι καὶ 11 

»“Φιβύῃ μηδεὶς Ῥωμαίων μήτ᾽ ἐμπορευέσϑω μήτε 
πόλιν κτιζέτω. * * * εἰ μὴ ἕως τοῦ ἐφόδια λαβεῦν 

1 πλοῖον ἐπιδσκευάσαι. ἐὰν δὲ χειμὼν κατενέγκῃ. 198. 
ον πένϑ' ἡμέραις ἀποτρεχέτω. ἐν Σικελία ἧς 12 

10.» Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσι καὶ ἐν Καρχηδόνι πάντα 

καὶ ποιείτω καὶ πωλείτω Occ καὶ τῷ πολίτῃ ἐξ- 
οδστιν. ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ Καρχηδόνιος ποιείτω ἐν 18 

» Póyr. ̂ 
Πάλιν ἐν ταύταις ταῖς συνθήκαις τὰ μὲν κατὰ 14 

10 Διβύην καὶ Σαρδόνα προσεπιτείνουσιν ἐξιδιαξόμε- 
vou καὶ πάδας ἀφαιρούμενοι τὰς ἐπιβάϑρας 'Po- 

μαίων, περὶ δὲ Σικελίας τἀναντία προσδιασαφοῦσι, 15 
περὶ τῆς ὑπ᾽ αὐτοὺς ταττομένης. ὁμοίως δὲ καὶ 16 

919. Ρωμαῖοι περὶ τῆς Δατίνης" οὐκ οἴονται δεῖν τοὺς 
20 Καρχηδονίους ἀδικεῖν ᾿Φρδεάτας, ᾿Αἀντιάτας, Κιρκαι- 

(vao, Ταρρακινίτας. αὗται δ᾽ εἰσὶν αἱ πόλεις αἵ 

περιέχουσαι παρὰ ϑάλατταν τὴν Λατίνην χώραν, 
ὑπὲρ ἧς ποιοῦνται τὰς συνθήκας. 

Ἔτι τοιγαροῦν τελευταίας συνϑήκας ποιοῦνται 25 

25 Ῥωμαῖοι κατὰ τὴν Πύρρου διάβασιν πρὸ τοῦ συστή- 

σαῦϑαι τοὺς Καρχηδονίους τὸν περὶ Σικελίας πό- 
Asuov* ἐν αἷς τὰ μὲν ἄλλα τηροῦσι πάντα κατὰ τὰς 2 
ὑπαρχούσας ὁμολογίας. πρόσκειται δὲ τούτοις τὰ 
ὑπογεγραμμένα. ..«ιἐὰὲν συμμαχίαν ποιῶνται πρὸς 8 

80 Πύρρον ἔγγραπτον, ποιείδϑωσαν ἀμφότεροι. ἵνα 

ἐξῇ βοηϑεῖν ἀλλήλοις ἐν τῇ τῶν πολεμουμένων 
Ponvs. His. I. 16 
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4 .χώρα᾽ ὁπότεροι δ᾽ ἂν χρείαν ἔχωσι τῆς βοηϑείας, 

τὰ πλοῖα παρεχέτωσαν Καρχηδόνιοι xoi εἰς τὴν - 

οὐδὸν καὶ εἰς τὴν ἄφοδον, τὰ δὲ ὀψώνια τοῖς c- 
ὅ..τῶν ἑκάτεροι. Καρχηδόνιοι δὲ καὶ κατὰ ϑάλατταν 

Ῥωμαίοις βοηϑείτωσαν, ἂν χρεία ἢ. τὰ δὲ πληρώ- 5 
ματα μηδεὶς ἀναγκαζέτω ἐκβαίνειν ἀκουσίως." 

6 Τὸν δ᾽ ὅρκον ὀμνύειν ἔδει τοιοῦτον. ἐπὶ μὲν 
τῶν πρώτων δυνϑηκῶν Καρχηδονίους μὲν τοὺς 

ϑεοὺς τοὺς πατρῴους, Ρωμαίους δὲ zx λίϑον 
κατά τι παλαιὸν ἔϑος. ἐπὶ δὲ τούτων τὸν ἴΖρην 10 

1 χαὶ τὸν ᾿Ενυάλιον. ἔστι δὲ τὸ Ζία λίϑον τοιοῦτον" 
λαβὼν εἰς τὴν χεῖρα λίϑον ὁ ποιούμενος τὰ ὅρκια 

περὶ τῶν συνθηκῶν, ἐπειδὰν ὀμόσῃ δημοσία πίστει, 

8 λέγει τάδε" ««ςΣὐορχοῦντι μὲν μοι εἴη τἀγαϑά" εἰ δ᾽ 199. 

ἄλλως διανοηϑείην τι ἢ πράξαιμι, πάντων τῶν ἄλ- 15 

λῶν σῳζομένων év ταῖς ἰδίαις πατρίσιν, ἐν τοῖς 

ἰδίοις νόμοις. ἐπὶ τῶν ἰδίων βίων, ἱερῶν. τάφων, 
9 ἐγὼ μόνος ἐχπέσοιμι οὕτως ὡς ὅδε λίϑος vov." καὶ 

ταῦτ᾽ εἰπὼν ῥίπτει τὸν λίϑον ἐκ τῆς χειρός. 
318.26 Τούτων δὴ τοιούτων ὑπαρχόντων. καὶ τηρου- 20 

μένων (τῶν) συνθηκῶν ἔτι νῦν év χαλχώμασι παρὰ 
τὸν Δία τὸν Καπετώλιον ἐν τῷ τῶν ἀγορανόμων 

2 ταμιείῳ. τίς οὐκ ἂν εἰκότως θαυμάσειεν Φιλίνου τοῦ 

συγγραφέως. οὐ διότι ταῦτ᾽ ἠγνόει ---- τοῦτο μὲν γὰρ 

οὐ ϑαυμαστόν, ἐπεὶ καϑ' ἡμᾶς ἔτι καὶ Ῥωμαίων 30 

καὶ Καρχηδονίων oi πρεσβύτατοι καὶ μάλιστα δο- 
ὃ χοῦντες περὶ τὰ χοινὰ σπουδάξειν ἠγνόουν --- ἀλλὰ 

πόϑεν ἢ πῶς ἐϑάρρηδσε γράψαι τἀναντία τούτοιο. 

διότι Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις ὑπάρχοιεν συν- 

ϑῆκαι, καϑ' ἃς ἔδει Ῥωμαίους μὲν ἀπέχεσθαι Σι- 380. 

4 κελίας ἁπάδης, Καρχηδονίους δ᾽ ᾿Ιταλίας, καὶ διότι 
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ὑπερέβαινον Ρωμαῖοι τὰς συνθήκας καὶ τοὺς ὅρχους, 

ἐπεὶ ἐποιήσαντο τὴν πρώτην εἰς Σικελίαν διάβασιν, 

μήτε γεγονότος μήϑ' ὑπάρχοντος παράπαν ἐγγράφου 

τοιούτου μηδενός. ταῦτα γὰρ ἐν τῇ δευτέρα λέγει ὅ 

5 βύβλῳ διαρρήδην. περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν τῇ παρασκευῇ 
τῆς ἰδίας πραγματείας μνησϑέντες εἰς τοῦτον ὑπερ- 

εϑέμεϑα τὸν καιρὸν κατὰ μέρος περὶ αὐτῶν ἐξερ- 

γάσασϑαι διὰ τὸ καὶ πλείους διεψεῦσϑαι τῆς ἀλη- 
ϑείας ἐν τούτοις. πιστεύσαντας τῇ Φιλίνου γραφῇ. 

1000 μὴν ἀλλ᾽ εἰ κατὰ τοῦτό τις ἐπιλαμβάνεται 'Po- 6 

μαίων περὶ τῆς εἰς Σικελίαν διαβάσεως. ὅτι καϑό- 

λου Μαμερτίνους προσέλαβον εἰς τὴν φιλίαν καὶ 
μετὰ ταῦτα δεομένοις ἐβοήϑησαν. οἵτινες οὐ μόνον 

τὴν Μεσσηνίων πόλιν ἀλλὰ καὶ τὴν Ῥηγίνων 
15 παρεσπόνδησαν, εἰκότως ἂν δόξειν δυσαρεστεῖν. 

εἰ δὲ παρὰ τοὺς ὕρχους καὶ τὰς συνθήκας ὑπολαμ- 

βάνει τις αὐτοὺς πεποιῆσϑαι τὴν διάβασιν, ἀγνοεῖ 

προφανῶς. 

Συντελεσϑέντος τοίνυν τοῦ περὶ Σικελίας πολέ- 21 
20 μου ποιοῦνται συνθήκας ἄλλας. ἐν αἷς τὰ συνέχοντα 

τῶν ἐγγράπτων ἦν ταῦτα" ..ἐκχωρεῖν Καρχηδονίους 2 200. 

214. .((καὶ Σικελίας ἁπάσης καὶ) τῶν νήσων ἁπασῶν τῶν 

κειμένων ᾿Ιταλίας μεταξὺ καὶ Σικελίας. τὴν ἀσφάλειαν 8 
οοὑπάρχειν παρ᾽ ἑκατέρων τοῖς ἑκατέρων συμμάχοις. 

25 ομηδετέρους ἐν ταῖς ἀλλήλων ἐπαρχίαις μηδὲν ἐπι- 4 

τάττειν μηδ᾽ οἰκοδομεῖν δημοσίᾳ μηδὲ ξενολογεῖν 

μηδὲ προσλαμβάνειν εἰς φιλίαν τοὺς ἀλλήλων συμ- 

μάχους. ἐξενεγκεῖν Καρχηδονίους ἐν ἔτεσιν δέκα ὕ 

δισχίλια καὶ διακόσια τάλαντα, παραυτίκα δὲ δοῦ- 

0 οναν χίλια. τοὺς αἰχμαλώτους χωρὶς λύτρων ἀπο- 6 
δοῦναι πάντας Καρχηδονίους τοῖς Ρωμαίοις." 

16 
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7 μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν, λήξαντος τοῦ Διβυκοῦ πολέμου, 
Ῥωμαῖοι Καρχηδονίοις πόλεμον ἐξενέγκαντες ἕως 

8 δόγματος ἐπισυνθήκας ἐποιήσαντο τοιαύτας" ..ἐκ- 

«χωρεῖν Καρχηδονίους Σαρδόνος καὶ προδεξενεγκεῖν 

«ἄλλα χίλια καὶ διακόσια τάλαντα,““ καϑάπερ ἐπάνω 5 
9 προείπαμεν. ἐπὶ δὲ τοῖς προειρημένοις τελευταῖαι 

πρὸς ᾿Δσδρούβαν ἐν ᾿Ιβηρία γίνονται διομολογήσεις, 
»59 ᾧ μὴ διαβαίνειν. Καρχηδονίους ἐπὶ πολέμῳ 

10..τὸν Ἴβηρα ποταμόν.“ ταῦϑ'᾽ ὑπῆρχε τὰ δίέκαια 

Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἕως εἰς τὸ 

τοὺς κατ᾽ Avvífav καιρούς. 

98 Ὥσπερ οὖν τὴν εἰς Σικελίαν DrdBaory. Ῥωμαίων 

οὐ παρὰ τοὺς ὅρχους εὑρίσκομεν γεγενημένην, oU- 
τῶς ὑπὲρ τοῦ δευτέρου πολέμου, xo0' ὃν ἐποιή- 
ὄαντο τὰς περὶ Σαρδόνος συνθήκας, οὔτε πρόφασιν 15 

200v αἰτίαν εὕροι τις ἂν εὔλογον, ἀλλ᾽ ὁμολογου- 

μένως τοὺς Καρχηδονίους ἠναγχασμένους παρὰ 

πάντα τὰ δίκαια διὰ τὸν καιρὸν ἐκχωρῆσαι μὲν Σαρ- 
δόνος. ἐξενεγκεῖν δὲ τὸ προειρημένον πλῆϑος τῶν 

ὃ χρημάτων. τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίων περὶ τούτων 2 

λεγόμενον ἔγκλημα, διότι τοὺς παρὰ σφῶν πλοῖξο- 

μένους ἠδίκουν κατὰ τὸν “ιβυκὸν πόλεμον, ἐλύϑη 

καϑ' ος καιροὺς κομισάμενον παρὰ Καρχηδονίων 

ἅπαντας τοὺς κατηγμένους ἀντεδωρήδσαντο χωρὶς 

215. λύτρων ἐν χάριτι τοὺς παρὰ σφίσιν ὑπάρχοντας 25 

4 αἰχμαλώτους. ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς τὰ κατὰ μέρος ἐν τῇ 

ὅ πρὸ ταύτης βύβλῳ δεδηλώκαμεν. τούτων δὴ τοιού- 301. 

τῶν ὑπαρχόντων, λοιπὸν διευχρινῆσαι καὶ δκέψα- 
σϑαι περὶ τοῦ κατ᾽ ᾿ἀννίβαν πολέμου ποτέροις αὐτῶν 
τὴν αἰτίαν ἀναϑετέον. 80. 

290 Τὰ μὲν οὖν ὑπὸ Καρχηδονίων τότε ῥηϑέντα Óc- 
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δηλώκαμεν, τὰ δ᾽ ὑπὸ Ρωμαίων λεγόμενα νῦν ἐροῦ- 

μὲεν᾽ οἷς τότε μὲν οὐκ ἐχρήσαντο διὰ τὸν ἐπὶ τῇ 
Ζακανθαίων ἀπωλείᾳ ϑυμόν" λέγεται δὲ πολλάκις 
καὶ ὑπὸ πολλῶν παρ᾽ αὐτοῖς. πρῶτον μὲν ὅτι τὰς 3 
πρὸς ᾿Δσδρούβαν γενομένας ὁμολογίας οὐκ ἀϑετη- 

τέον. καϑάπερ o6 Καρχηδόνιοι λέγειν ἐθάρρουν" 

οὐ γὰρ προσέζλειτο, καϑάπερ ἐπὶ τοῦ Μυτατίου. 8 
«κυρίας εἶναι ταύτας, ἐὰν καὶ τῷ δήμῳ δόξῃ τῶν 
«Ρωμαίων "““ ἀλλ᾽ αὐτοτελῶς ἐποιήσατο τὰς ὁμολογίας 

10 ᾿“σδρούβας, ἐν αἷς ἦν, «οτὸν Ἴβηρα ποταμὸν μὴ δια- 
“βαίνειν ἐπὶ πολέμῳ Καρχηδονίους.“ χαὶ μὴν ἐν 4 
ταῖς περὶ Σικελίαν συνθήκαις ἦν ἔγγραπτον., καϑά- 
περ κἀκεῖνοί φασιν, οοὑπάρχειν τοῖς ἀμφοτέρων συμ- 
ομάχοις τὴν παρ᾽ ἕχατέρων ἀδσφάλειαν,““ οὐκ αὐτοῖς 

15 μόνον τοῖς τότε συμμαχοῦσι, καϑάπερ ἐποιοῦντο τὴν 

ἐχδοχὴν οἵ Καρχηδόνιοι" προσέχειτο γὰρ ἂν ἤτοι τὸ ὅ 

μὴ προσλαμβάνειν ἑτέρους συμμάχους παρὰ τοὺς 
ὑπάρχοντας ἢ τὸ μὴ παραλαμβάνεσϑαι τοὺς ὕστε- 

ρον προσληφϑέντας τούτων τῶν συνθηκῶν. ὅτε δὲ 6 

20 τούτων οὐδέτερον ἐγράφη; προφανὲς ἦν ὅτι πᾶσι 

τοῖς ἑκατέρων συμμάχοις, καὶ τοῖς οὖσι τότε καὶ τοῖς 
μετὰ ταῦτα προσληφϑησομένοις, τὴν παρ᾽ ἀμφοῖν 

ἀσφάλειαν ἀεὶ δέον ἦν ὑπάρχειν. ὃ δὴ καὶ πάντως Τ 

ἂν εἰκὸς εἶναι δόξειεν. οὐ γὰρ δήπου τοιαύτας ἔμελ- 

5. λὸν ποιήσεσθαι συνθήκας δι᾿ ὧν ἀφελοῦνται τὴν 

ἐξουσίαν σφῶν αὐτῶν τοῦ προσλαμβάνειν κατὰ και- 

οούς, ἄν τινες ἐπιτήδειοι φανῶσιν αὐτοῖς φίλοι καὶ 
σύμμαχοι, οὐδὲ μὴν προσλαβόντες εἰς τὴν σφετέραν 8 

216. πίστιν περιόψεσϑαι τούτους ὑπό τινων ἀδικουμέ- 

30 voveo: ἀλλ᾽ ἦν ἀμφοτέρων τὸ συνέχον τῆς ἐννοίας 9 

τῆς ἐν ταῖς συνθήκαις τῶν μὲν ὑπαρχόντων ἀμφο- 

e 
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τέροις τότε συμμάχων ἀφέξεσϑαιν καὶ κατὰ μηδένα 

τρόπον τοὺς ἑτέρους παρὰ τῶν ἑτέρων ἐπιδέξεσϑαί 202. 

10 τινας τούτων εἰς συμμαχίαν, περὶ δὲ τῶν μετὰ ταῦτα 

προσληφϑηδσομένων αὐτὸ τοῦτο, μήτε ξενολογεῖν 

u4v ἐπιτάττειν μηδετέρους μηδὲν ἐν ταῖς ἀλλήλων 5 

ἐπαρχίαις καὶ δυμμαχίαις. ὑπάρχειν τε τὴν ἀσφά- 

λειαν πᾶσι τὴν παρ᾽ ἀμφοῖν. 
80 Τούτων δὴ τοιούτων ὑπαρχόντων, ὁμολογούμε- 

vov ἦν κἀκεῖνο διότι Ζακανθαῖοι πλείοσιν ἔτεσιν 
ἤδη πρότερον τῶν κατ᾽ ᾿Δννίβαν καιρῶν ἐδεδώκει- 1 

26«v αὑτοὺς εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων πίστιν. σημεῖον 
δὲ τοῦτο μέγιστον καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς Καρχηδονίοις 

ὁμολογούμενον ὅτι στασιάθαντες Ζακανθαῖοι πρὸς 

σφᾶς οὐ Καρχηδονίοις ἐπέτρεψαν, καίπερ ἐγγὺς Óv- 

τῶν αὐτῶν καὶ τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἤδη πραττόν- 15 

vov, ἀλλὰ Ῥωμαίοις καὶ διὰ τούτων ἐποιήσαντο τὴν 

8 χατόρϑωσιν τῆς πολιτείας. διόπερ εἰ μέν τις τὴν 

Ζακάνϑης ἀπώλειαν αἰτίαν τίϑησι τοῦ πολέμου. 

συγχωρητέον ἀδίκως ἐξενηνοχέναι τὸν πόλεμον Καρ- 
χηδονίους κατά vs τὰς ἐπὶ τοῦ “υτατίου συνϑήκας, 20 

καϑ' ἃς ἔδει τοῖς ἑκατέρων συμμάχοις τὴν ὑφ᾽ ἕχα- 
τέρων ὑπάρχειν ἀσφάλειαν, κατά τε τὰς ἐπ᾽ ᾽46- 
δρούβου. καϑ' ὃς οὐκ ἔδει διαβαίνειν τὸν Ἴβηρα 

ἁ ποταμὸν ἐπὶ πολέμῳ Καρχηδονίους" εἰ δὲ τὴν Σαρ- 
δόνος ἀφαίρεσιν καὶ τὰ σὺν ταύτῃ χρήματα, πάν- 25 

τῶς ὁμολογητέον εὐλόγως πεπολεμηκέναι τὸν κατ᾽ 

᾿Αννίβαν πόλεμον τοὺς Καρχηδονίους" καιρῷ γὰρ 

πεισϑέντες ἠμύνοντο σὺν καιρῷ τοὺς βλάψαντας. 

81 Ἔνιοι δὲ τῶν ἀκρίτως τὰ τοιαῦτα ϑεωμένων τάχ᾽ 
ἂν φήσαιεν ἡμᾶς οὐκ ἀναγκαίως ἐπὶ πλεῖον ἐξακρι- 30 

βοῦν τοὺς ὑπὲρ τῶν τοιούτων λόγους. ἐγὼ δ᾽, εἰ 
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917. μέν τις ὑπείληφεν πρὸς πᾶσαν περίστασιν αὐτάρκης 
ὑπάρχειν, καλὴν μέν, οὐκ ἀναγκαίαν δ᾽ ἴσως φή- 

δαιμ᾽ ἂν εἶναι τὴν τῶν προγεγονότων ἐπιστήμην" 
εἰ δὲ μηδεὶς ἂν μήτε περὶ τῶν κατ᾽ ἰδίαν μήτε περὶ 8 
τῶν κοινῶν τολμήσαι τοῦτ᾽ εἰπεῖν ἄνϑρωπος ὧν διὰ 
τό, κἂν κατὰ τὸ παρὸν εὐτυχῇ. τήν ys περὶ τοῦ 

μέλλοντος ἐλπίδα μηδὲν ἂν ἐκ τῶν νῦν παρόντων 

εὐλόγως βεβαιώσασϑαι μηδένα τῶν νοῦν ἐχόντων, 208. 

οὐ μόνον καλήν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἀναγκαίαν εἶναί 4 

10 φημι διὰ ταῦτα τὴν τῶν παρεληλυϑότων ἐπίγνωσιν. 

πῶς γὰρ ἂν εἴτ᾽ αὐτὸς ἀδικούμενός τις ἢ τῆς πατρί- 5 

δος ἀδικουμένης βοηϑοὺς εὕροι καὶ συμμάχους, sire 

κτήσασϑαί τι καὶ προκατάρξασϑαι σπουδάξων τοὺς 

συνεργήσοντας αὐτῷ παρορμήσαι πρὸς τὰς ἐπιβολάς; 

ιὸ πῶς δ᾽ ἂν εὐδοχούμενος τοῖρ ὑποκειμένοις τοὺς ὁ 

βεβαιώσοντας τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν καὶ διαφυλά- 

ξοντας τὴν κατάστασιν παροξύναι δικαίως, εἰ μηδὲν 

εἰδείη τῆς τῶν προγεγονότων περὶ ἑκάστους ὑπομνή- 

6:00; πρὺς μὲν γὰρ τὸ παρὸν ἀεί πὼς ἁρμοξόμενοι τ 
20 χαὶ συνυποχρινόμενοι τοιαῦτα καὶ λέγουσι καὶ πράτ- 

tOvGL πάντες ὥστε δυσϑεώρητον εἶναι τὴν ἑκάστου 

προαίρεσιν καὶ λίαν ἐν πολλοῖς ἐπισκοτεῖσϑαι τὴν 
ἀλήϑειαν. τὰ δὲ παρεληλυϑότα τῶν ἔργων, ἐξ «0-8 

τῶν τῶν πραγμάτων λαμβάνοντα τὴν δοκιμασίαν, 

25 ἀληϑινῶς ἐμφαίνει τὰς ἑκάστων αἱρέσεις καὶ δια- 

λήψεις καὶ δηλοῖ παρ᾽ οἷς μὲν χάριν, εὐεργεσίαν, 

βοήϑειαν ἡμῖν ὑπάρχουσαν. παρ᾽ οἷς δὲ τἀναντία 

τούτων. ἐξ ὧν καὶ τὸν ἐλεήσοντα καὶ τὸν συν- 9 

οργιούμενον, ἔτι δὲ τὸν δικαιώδοντα, πολλάκις καὶ ἐπὶ 

80 πολλῶν εὑρεῖν ἔστιν. ἅπερ ἔχει μεγίστας ἐπικουρίας 10 

καὶ κοινῇ καὶ κατ᾽ ἰδίαν πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον. 

e 
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11 διόπερ οὐχ οὕτως ἐστὶ φροντιστέον τῆς αὐτῶν τῶν 
πράξεων ἐξηγήσεως οὔτε τοῖς γράφουσιν οὔτε τοῖς 
ἀναγινώσκουσιν τὰς ἱστορίας, ὧς τῶν πρότερον xol 

918. 12 τῶν ἅμα καὶ τῶν ἐπιγινομένων τοῖς ἔργοις. ἴστο- 
ρίας γὰρ ἐὰν ἀφέλῃ τις τὸ διὰ τί καὶ πῶς καὶ 5 
τίνος χάριν ἐπράχϑη τὸ πραχϑὲν καὶ πότερον εὔ- 
λογον ἔσχε τὸ τέλος, τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀγώ- 

1ϑνιόσμα μὲν μάϑημα δ᾽ οὐ γίνεται, καὶ παραυτίκα 

μὲν τέρπει, πρὸς δὲ τὸ μέλλον οὐδὲν ὠφελεῖ τὸ 
παράπαν. 10 

32 ἯΙι καὶ τοὺς ὑπολαμβάνοντας δύσχτητον εἶναι 

καὶ δυσ(ανά)γγνωστον τὴν ἡμετέραν πραγματείαν διὰ 

τὸ πλῆϑος καὶ τὸ μέγεϑος τῶν βύβλων ἀγνοεῖν νο- 

2 μιστέον. πόσῳ γὰρ ῥᾷόν ἐστι καὶ κτήσασϑαι καὶ 304. 
δια(να)γγνῶναι βύβλους τετταράκοντα καϑαπερανεν 15 
κατὰ μίτον ἐξυφασμένας καὶ παρακολουϑῆσαι σαφῶς 

ταῖς μὲν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν καὶ Διβύην 
πράξεσιν ἀπὸ τῶν κατὰ Πύρρον [καὶ Τίμαιον συγ- 
γραφέων καὶ καιρῶν ἐξηγήσεως} εἰς τὴν Καρχη- 

8 δόνος ἅλωσιν, ταῖς δὲ κατὰ τὴν ἄλλην οἰχουμένην 30 
ἀπὸ τῆς Κλεομένους τοῦ Σπαρτιάτου φυγῆς κατὰ 
τὸ συνεχὲς μέχρι τῆς ᾿“χαιῶν καὶ Ῥωμαίων περὶ 

τὸν ᾿Ισϑμὸν παρατάξεως, ἢ τὰς τῶν κατὰ μέρος 
ἀγραφόντων συντάξεις ἀναγινώσκειν ἢ κτᾶσϑαι; χωρὶς 

γὰρ τοῦ πολλαπλασίους αὐτὰς ὑπάρχειν τῶν Tus- 36 

τέρων ὑπομνημάτων, οὐδὲ καταλαβεῖν ἐξ αὐτῶν βε- 

βαίως οὐδὲν οἷόν vs τοὺς ἀναγινώσκοντας, πρῶ- 
τον μὲν διὰ τὸ τοὺς πλείστους μὴ ταὐτὰ περὶ τῶν 

δ αὐτῶν γράφειν, εἶτα διὰ τὸ τὰς καταλλήλους τῶν 

πράξεων παραλείπειν, ὧν ἐκ παραϑέσεως συνϑεω- so 
ρουμένων καὶ συγκχρινομένων ἀλλοιοτέρας ἕκαστα 

μ᾿ 
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τυγχάνει δοκιμασίας τῆς κατὰ μέρος διαλήψεως, τῶν 

δὲ χυριωτάτων μηδὲ ψαύειν αὐτοὺς δύνασϑαι τὸ 
παράπαν. ἀκμὴν γάρ φαμὲν ἀναγκαιότατα μέρη τῆς 6 

ἱστορίας εἶναι τά τ᾽ ἐπιγινόμενα τοῖς ἔργοις καὶ 

5 τὰ παρεπόμενα καὶ μάλιστα (τὰ) περὶ τὰς αἰτίας. 8ε- 7 
cgoüusv δὲ τὸν uiv ᾿Αντιοχικὸν πόλεμον ἐκ τοῦ 
Φιλιππικοῦ τὰς ἀφορμὰς εἰληφότα, τὸν δὲ Φιλιππι- 

919. κὸν ἐκ τοῦ κατ᾽ ᾿Αννίβαν, τὸν δ᾽ Avvifuexóv ἐκ 
τοῦ περὶ Σικελίαν. τὰ δὲ μεταξὺ τούτων πολλὰς 

10 καὶ ποικίλας ἐσχηκότα διαϑέσεις, πάσας δὲ συν- 

νευούδας πρὸς τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν. ταῦτα δὴ 8 

πάντα διὰ μὲν τῶν γραφόντων χαϑόλου δυνατὸν 

ἐπιγνῶναι καὶ μαϑεῖν, διὰ δὲ τῶν τοὺς πολέμους 

αὐτούς, οἷον (τὸν) Περσικὸν ἢ τὸν Φιλιππικόν, ἀδύ- 

15 voTOV, & μὴ καὶ τὰς παρατάξεις τις ἀναγινώσκων 9 

αὐτὰς ἐξ ὧν ἐχεῖνοι γράφουσιν ὑπολαμβάνει σαφῶς 
ἐπεγνωκέναν καὶ τὴν τοῦ πολέμου τοῦ σύμπαντος 
οἰκονομίαν καὶ διάϑεσιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τούτων 10 205. 
οὐδέν, ἀλλ᾽ ὅσῳ διαφέρει τὸ μαϑεῖν τοῦ μόνον 

20 ἀκοῦσαι, τοσούτῳ καὶ τὴν ἡμετέραν ἱστορίαν ὑπο- 
λαμβάνω διαφέρειν τῶν ἐπὶ μέρους συντάξεων. 

Οἱ δὲ παρὰ τῶν Ῥωμαίων πρέσβεις — τὴν γὰρ 33 
παρέχβασιν ἐντεῦϑεν ἐποιησάμεϑα --- διακούσαντες τὰ 

παρὰ τῶν Καρχηδονίων ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶπαν, 62 
35 δὲ πρεσβύτατος αὐτῶν δείξας τοῖς ἐν τῷ συνεδρίῳ 

τὸν κόλπον ἐνταῦϑα καὶ τὸν πόλεμον αὐτοῖς ἔφη 

καὶ τὴν εἰρήνην φέρειν" ἐκβαλὼν οὖν, ὁπότερον ἂν 

κελεύσωσιν, ἀπολείψειν. ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν Καρ-8 

χηδονίων, ὁπότερον αὐτοῖς φαίνεται, τοῦτ᾽ ἐχβα- 
80 λεῦν ἐκέλευσε. τοῦ δὲ Ῥωμαίου φήσαντος τὸν πό- 4 

λεμον ἐκβαλεῖν, ἀνεφώνησαν ἅμα καὶ πλείους τῶν 
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ἐκ τοῦ συνεδρίου, δέχεσϑαι φάσκοντες. οἷ uiv oov 

πρέσβεις καὶ τὸ συνέδριον ἐπὶ τούτοις ἐχωρίσϑησαν. 
5 4vvíBoe δὲ παραχειμάζων ἐν Καινῇ πόλει πρῶτον 
μὲν διαφῆκε τοὺς Ἴβηρας ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν πόλειο, 
βουλόμενος ἑτοίμους καὶ προϑύμους παραδκευάξειν 

67:009 τὸ μέλλον. δεύτερον δ᾽ ᾿“σδροούβα τἀδελφῷ 
διέταξε πῶς δεήσει τῇ vs τῶν ᾿Ιβήρων ἀρχῇ καὶ δυ- 

ναστείᾳ χρῆσϑαι ταῖς τε πρὸς Ρωμαίους παραδκευ- 
Ταῖς. ἐὰν αὐτὸς χωρίζηταί που. τρίτον ὑπὲρ τῆς 
ἀσφαλείας τῶν ἕν Λιβύῃ προυνοεῖτο πραγμάτων. 10 

9220. πάνυ δ᾽ ἐμπείρως καὶ φρονίμως ἐκλογιξόμενος ἐκ 
μὲν Ζιβύης εἰς ᾿Ιβηρίαν, ἐκ δ᾽ ᾿Ιβηρίας εἰς Διβύην 
διεβίβαξε στρατιώτας, ἐκδεσμεύων τὴν ἑκατέρων πί- 

9 στιν εἰς ἀλλήλους διὰ τῆς τοιαύτης οἰκονομίας. ἦσαν 

δ᾽ οἱ διαβάντες εἰς τὴν Διβύην Θερσῖται, Μαστια- 15 

10voí, πρὸς δὲ τούτοις Ὀρῆτες Ἴβηρες, Ὀλκάδες, οἵ 

ὃὲ σύμπαντες ἀπὸ τούτων τῶν ἐϑνῶν ἱππεῖς μὲν 
χίλιοι διακόσιοι, πεζοὶ δὲ μύριοι τρισχίλιοι ὀχτακό- 

11 σιονι πεντήκοντα, πρὸς δὲ τούτοις Βαλιαρεῖς (ὀκτα- 
κόσιοι ἑβδομήκοντα), oUg κυρίως μὲν καλοῦσι σφεν- 20 

δονήτας, ἀπὸ δὲ τῆς χρείας ταύτης συνωνύμως καὶ 

τὸ ἔϑνος αὐτῶν προσαγορεύουσι καὶ τὴν νῆσον. 
12 τῶν δὲ προειρημένων τοὺς μὲν πλείους εἰς τὰ Μετα- 

γώνια τῆς Λιβύης, τινὰς δ᾽ εἰς αὐτὴν Καρχηδόνα 206. 

18 κατέταξεν. ἀπὸ δὲ τῶν πόλεων τῶν ᾿Μεταγωνιτῶν 55 
καλουμένων ἀπέστειλεν ἄλλους εἰς Καρχηδόνα πε- 

ξοὺς τετρακισχιλίους, ὁμηρείας ἔχοντας καὶ βοη- 

141 ϑείας ἅμα τάξιν. ἐπὶ δὲ τῆς ᾿1βηρίας ἀπέλιπεν 
᾿Δσδρούβᾳα τἀδελφῷ πεντήρεις μὲν πεντήκοντα, τε- 
τρήρεις δὲ δύο καὶ τριήρεις πέντε" τούτων ἐχούσας 30. 

σληρώματα πεντήρεις μὲν τριάχοντα δύο, τριήρεις 

ψι 
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δὲ πέντε. καὶ μὴν ἱππεῖς Aivgowíxov μὲν καὶ 1ὅ 
“Διβύων τετρακοσίους πεντήκοντα, “εργητῶν δὲ τρια- 

κοσίους. Νομάδων δὲ Μασυλίων καὶ Μασαισυλίων 
καὶ Μακκοίων καὶ Μαυρουσίων τῶν παρὰ τὸν ᾿ῷκεα- 

5 νὸν χιλίους ὀκτακοσίους, πεζοὺς δὲ “Πιβύων μυρίους 16 

χιλίους ὀκτακοσίους πεντήκοντα, “ιγυστίνους τρια- 

κοσίους, Βαλιαρεῖς πεντακοσίους, ἐλέφαντας εἴκοσι 

καὶ ἕνα. 
Οὐ χρὴ δὲ ϑαυμάξειν τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἀνα- 11 

1) γραφῆς, εἰ τοιαύτῃ κεχρήμεϑα περὶ τῶν ὑπ᾽ ᾿άννί- 
991. βου xcv ᾿1βηρίαν πεπραγμένων οἵα μόλις ἂν 

χρήσαιτό τις αὐτὸς κεχειρικὼς τὰς κατὰ μέρος πρά- 

ἕεις, οὐδὲ προκαταγινώσκειν, εἰ πεποιήκαμεν παρα- 

πλήσιον τοῖς ἀξιοπίστως ψευδομένοις τῶν συγ- 
15 γραφέων. ἡμεῖς γὰρ εὑρόντες ἐπὶ “Μακινίῳ τὴν 18 

γραφὴν ταύτην ἐν χαλκώματι κατατεταγμένην ὑπ᾽ 

"AvvíBov, x«9' o0e καιροὺς ἐν τοῖς κατὰ τὴν ᾽[τα- 
λίαν τόποις ἀνεστρέφετο. πάντως ἐνομίσαμεν αὐτὴν 

περί γε τῶν τοιούτων ἀξιόπιστον εἶναι" διὸ καὶ κατ- 
20 ἀκολουϑεῖν εἰλόμεϑα τῇ γραφῇ ταύτῃ. 

᾿ἀννίβας δὲ πάντα προνοηϑεὶς περὶ τῆς ἀσφα- 84 
λείας τῶν τε κατὰ Πιβύην πραγμάτων καὶ τῶν ἐν 

᾿Ιβηρίᾳ λοιπὸν ἐκαραδόκει καὶ προσεδέχετο τοὺς παρὰ 
τῶν Κελτῶν πρὸς αὐτὸν ἀποστελλομένους᾽ σαφῶς 2 

25 γὰρ ἐξητάκει καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς ὑπὸ τὰς Ἄλπεις καὶ 

περὶ τὸν Πάδον ποταμὸν χώρας καὶ τὸ πλῆϑος τῶν 
κατοικούντων αὐτήν. ἔτι δὲ τὴν πρὸς τοὺς πολέμους 
τῶν ἀνδρῶν τόλμαν. καὶ τὸ μέγιστον, τὴν ὑπάρχου- 8 

σαν δυσμένειαν αὐτοῖς ἔκ τοῦ προγεγονότος πολέ- 
δὺ μου πρὸς Ρωμαίους. ὑπὲρ οὗ διήλθομεν ἡμεῖς ἐν 

τῇ πρὸ ταύτης βύβλῳ χάριν τοῦ συμπεριφέρεσϑαι 
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τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς νῦν μέλλουσι λέγεσϑαι. 

4 διόπερ εἴχετο ταύτης τῆς ἐλπίδοο χαὶ πᾶν ὑπο 307. 
ιδχνεῖτο, διαπεμπόμενος ἐπιμελῶς πρὸς τοὺς δυνά- 

στας τῶν Κελτῶν καὶ τοὺς ἐπὶ τάδε καὶ τοὺς ἐν 

δ αὐταῖς ταῖς ΄ἅλπεσιν ἐνοικοῦντας. μόνως ἂν ὑπο- 

λαμβάνων ἐν ᾿Ιταλίᾳ συστήσασϑαι τὸν πρὸς 'Ρωμαί- 
ove πόλεμον, εἰ δυνηϑείη διαπεράσας τὰς πρὸ τοῦ 

δυσχωρίας εἰς τοὺς προειρημένους ἀφικέσϑαι τό- 

πους καὶ συνεργοῖς καὶ συμμάχοις χρήσασϑαι Κελ- 

6 τοῖς εἰς τὴν προκλειμένην ἐπιβολήν. ἀφικομένων δὲ 10 

τῶν ἀγγέλων καὶ τήν τε τῶν Κελτῶν βούλησιν καὶ 
προσδοκίαν ἀπαγγειλάντων. τήν cvs τῶν "AAmswüv 

ὀρῶν ὑπερβολὴν ἐπίπονον μὲν καὶ δυσχερῆ λίαν, 

οὐ μὴν ἀδύνατον εἶναι φασκόντων, συνῆγε τὰς δυ- 
νάμεις ἐκ τῆς παραχειμασίας ὑπὸ τὴν ἑαρινὴν ὥραν. 15 

Ἰπροσπεπτωκότων δὲ προσφάτως αὐτῷ καὶ τῶν ἐκ 
τῆς Καρχηδόνος, ἐπαρϑεὶς τῷ ϑυμῷ καὶ πιστεύων 

299.77] τῶν πολιτῶν εὐνοίᾳ παρεχάλει τὰς δυνάμεις 

φανερῶς ἤδη πρὸς τὸν κατὰ Ῥωμαίων πόλεμον, 
8 ἐμφανίζων μὲν ὃν τρόπον ἔκδοτον αὐτὸν ἐγχειρή- 20 
σαιὲν αἰτεῖσϑαι Ῥωμαῖοι καὶ πάντας τοὺς τοῦ στρα- 

τοπέδου προεστῶτας, ὑποδεικνύων δὲ τὴν τῆς χώ- 

o«c ἀρετήν, εἰς ἣν ἀφίξονται, καὶ τὴν τῶν Κελτῶν 

9 εὔνοιαν καὶ συμμαχίαν. εὐθύμως δὲ τῶν ὄχλων 
αὐτῷ συνεξισταμένων, ἑπαινέσας καὶ παραγγείλας 

ταχτὴν ἡμέραν. ἐν ἧ ποιήσεται τὴν ἔξοδον, τότε μὲν 

διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. 

ex 

5 to 

3D ἊἘΕπιτελέδας δὲ và προειρημένα κατὰ τὴν παρα- 
χειμασίαν καὶ παραδκευάδας ἱκανὴν ἀσφάλειαν τοῖς 

τε χατὰ τὴν Μιβύην καὶ τοῖς ἐν ᾿Ιβηρίᾳ πράγμασι, 30 
παραγενομένης τῆς ταχϑείδσης ἡμέρας. προῆγε. πε- 
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ζῶν uiv ἔχων εἰς ἐννέα μυριάδας, ἱππεῖς δὲ περὶ 
μυρίους καὶ δισχιλίους. καὶ διαβὰς τὸν Ἴβηρα πο- 3 
ταμὸν κατεστρέφετο τό vc τῶν ᾿Ιλουργητῶν ἔϑνος 

καὶ Βαργουσίων ἔτι δὲ τοὺς “ἰρηνοσίους καὶ τοὺς 
5 ἀνδοσίνους μέχρι τῆς προσαγορευομένης Πυρήνης. 

ποιησάμενος δὲ πάντας ὑφ᾽ ἑαυτὸν καί τινας πό- 8 

λεις κατὰ κράτος ἑλών. ταχέως μὲν καὶ παρ᾽ ἐλ- 
πίδα, μετὰ πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων ἀγώνων ἔτι δὲ 

πολλῆς καταφϑορᾶς ἀνδρῶν, ἡγεμόνα μὲν ἐπὶ πά- 4 

10 σης κατέλιπε τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ ποταμοῦ χώρας ᾽Ἅν- 308. 
νωνα, τῶν δὲ Βαργουσίων καὶ δεσπότην" μάλιστα 

γὰρ τούτοις ἠπίστει διὰ τὴν πρὸς Ρωμαίους εὔ- 

νοιαν. ἀπεμέρισε δὲ καὶ τῆς δυνάμεως ἧς εἶχε τῷ 5 
μὲν "Avvovy πεζοὺς μυρίους ἱππεῖς δὲ χιλίους καὶ 

15 τὰς ἀποσκευὰς ἀπέλιπε τούτῳ τῶν αὐτῷ συνεξορ- 

μώντων. εἰς δὲ τὴν οἰκείαν ἀπέλυδε τοὺς ἴσους 8 

τοῖς προειρημένοις. βουλόμενος αὐτούς τε τούτους 

εὔνους ἀπολιπεῖν. τοῖς τε λοιποῖς ὑποδεικνύων ἐλ- 

πίδα τῆς εἰς οἶκον ἐπανόδου καὶ τοῖς μεϑ' ἑαυτοῦ 
20 μὲν στρατευομένοις, οὐχ ἧττον δὲ καὶ τοῖς ἐν οἴκῳ 

μένουσι τῶν ᾿Ιβήρων, ἵνα προϑύμως ἐξορμῶσι πάν- 
τες, ἄν ποτέ τις ἐπικουρίας χρεία γένηται παρ᾽ αὖ- 

τῶν. τὴν δὲ λοιπὴν στρατιὰν ἀναλαβὼν εὔξωνον ἴ 

298. πεζοὺς μὲν πεντακισμυρίους ἱππεῖς δὲ πρὸς ἐννα- 
95 κισχιλίους ἦγεν διὰ τῶν Πυρηναίων λεγομένων ὀρῶν 

ἐπὶ τὴν τοῦ Ῥοδανοῦ καλουμένου ποταμοῦ διάβα- 
σιν, ἔχων οὐχ οὕτως πολλὴν δύναμιν ὡς χρησίμην 8 

καὶ γεγυμνασμένην διαφερόντως ἐκ τῆς συνεχείας 

τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἀγώνων. 

8 Ἵνα δὲ μὴ τῶν τόπων ἀγνοουμένων παντάπασιν 86 
ἀσαφῆ γίνεσϑαι συμβαίνῃ τὴν διήγησιν, δητέον ἂν 
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εἴη πόϑεν δρμήσας ᾿Αννίβας καὶ τίνας καὶ πόσους 
διελϑὼν τόπους εἰς ποῖα μέρη κατῆρε τῆς ᾿Ιταλίας. 

2 ῥητέον (δ᾽) οὐκ αὐτὰς τὰς ὀνομασίας τῶν τόπων καὶ 
πυτύμεν καὶ πόλεων, ὕπερ ἔνιοι ποιοῦσι τῶν συγ- 

γραφέων, Bp ἠε ον το ἐν παντὶ πρὸθ γνῶσιν 5 
3 καὶ οὐ νει οι αὐτοτελὲς εἶναι τοῦτο τὸ prono. οἷ- 
μαι δ᾽, ἐπὶ μὲν τῶν γνωριζομένων τόπων οὐ μικρὰ 
μεγάλα δὲ συμβάλλεσθαι πεποίηκε πρὸς ἀνάμνησιν 
ἡ τῶν ὀνομάτων παράϑεσις" ἐπὶ δὲ τῶν ἀγνοουμέ- 
vov εἰς τέλος ὁμοίαν ἔχει τὴν δύναμιν ἡ τῶν Óvo- 10 

μάτων ἐξήγησις ταῖς ἀδιανοήτοις καὶ κρουσματικαῖο 
4 λέξεσι. τῆς γὰρ διανοίας ἐπ᾽ οὐδὲν ἀπερειδομένης 

οὐδὲ δυναμένης ἐφαρμόττειν τὸ λεγόμενον ἐπ᾽ οὐ- 

δὲν γνώριμον, ἀνυπότακτος καὶ κωφὴ γίνεϑ᾽ ἡ δὲιὲ- 
ὅ ήγησις. διόπερ ὑποδεικτέος ἂν εἴη τρόπος, Óv οὗ 15 
δυνατὸν ἔσται περὶ τῶν ἀγνοουμένων λέγοντας κατὰ 

ποσὸν εἰς ἀληϑινὰς καὶ γνωρίμους ἐννοίας ἄγειν 
τοὺς ἀκούονταο. 

6 Πρώτη μὲν οὖν καὶ μεγίστη γνῶσις, ἔτι δὲ κοινὴ 209. 
πᾶσιν ἀνθρώποις ἐστὶν ἡ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶο 20 
διαίρεσις καὶ τάξις, καϑ' ἣν πάντες, ὧν καὶ μικρὸν 

ὕφελος. ἀνατολάς, δύσεις, μεσημβρίαν, ἄρχτον 

γνωρίζομεν" δευτέρα δέ, καϑ' ἣν ἑκάστῃ διαφορᾷ 
τῶν προειρημένων τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς τόπους ὑποτάτ- 

τοντες χαὶ φέροντες ἀεὶ τῇ διανοίᾳ τὸ λεγόμενον 25 
ἐπί (τι) τῶν προειρημένων εἰς γνωρίμους καὶ συν- 
ήϑεις ἐπινοίας ἐμπίπτομεν ὑπὲρ τῶν ἀγνώστων καὶ 

994. 81 ἀοράτων τύπων. τούτων δὲ περὶ τῆς ὅλης γῆς ὑπο- 

κειμένων, ἀκόλουϑον ἂν εἴη τὸ καὶ περὶ τῆς καϑ' 
ἡμᾶς οἰκουμένης ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον διελομένους 80 

ῶ εἰς ἐπίστασιν ἀγαγεῖν τοὺς ἀκούοντας. ταύτης ÓL- 



[5 
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σι 
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ῃρημένης εἰς τρία μέρη καὶ τρεῖς ὀνομασίας, τὸ μὲν 

ὃν μέρος αὐτῆς ᾿“σίαν, τὸ δ᾽ ἕτερον Μιβύην, τὸ δὲ 
τρίτον Εὐρώπην προδαγορεύουσι. τὰς δὲ διαφορὰς 8 
ταύτας δρίξουσιν ὅ τε Τάναϊς ποταμὸς καὶ Νεῖλος 

καὶ τὸ xc9' ᾿Ηρακλέους στήλας στόμα. Νείλου μὲν 4 

οὖν xci Τανάιδος μεταξὺ τὴν ᾿“σίαν κεῖσθαι συμ- 
βέβηκε, πίπτειν δὲ τοῦ περιέχοντος ὑπὸ τὸ μεταξὺ 
διάστημα θερινῶν ἀνατολῶν καὶ μεσημβρίας. ἡ δὲ ὅ 

“ιβύη κεῖται μὲν μεταξὺ Νείλου καὶ στηλῶν Ἣρα- 

κλείων. τοῦ δὲ περιέχοντος πέπτωκεν ὑπό τε τὴν 

μεσημβρίαν καὶ κατὰ τὸ συνεχὲς ὑπὸ τὰς χειμερι- 
νὰς δύσεις ξως τῆς ἰσημερινῆς καταφορᾶς, ἣ πίπτει 

καϑ' Ἡρακλείους στήλας. αὗται μὲν οὖν αἴ χῶραι. θ 
καϑολικώτερον ϑεωρούμεναι τὸν πρὸς τὴν μεδημ- 

βρίαν τόπον ἐπέχουσι τῆς καϑ' ἡμᾶς ϑαλάττης ἀπὸ 
τῶν ἀνατολῶν ὡς πρὸς τὰς δύσεις. ἡ δ᾽ Εὐρώπη 
ταύταις ἀμφοτέραις ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους ἀντιπαρά- 

κειται. κατὰ τὸ συνεχὲς ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν παρ- 

ἠκουσα μὲν ἄχρι πρὸς τὰς δύσεις. κεῖται δ᾽ αὐτῆς 8 
τὸ μὲν ὁλοσχερέστερον καὶ βαϑύτερον μέρος ὑπ᾽ 
αὐτὰς τὰς ἄρκτους μεταξὺ τοῦ τε Τανάιδος ποτα- 

μοῦ xci τοῦ Νάρβωνος, ὃς οὐ πολὺν ἀπέχει τόπον 

ὡς πρὸς δύσεις ἀπὸ Μασσαλίας καὶ τῶν τοῦ 'Po- 

δανοῦ στομάτων. δι’ ὧν εἰς τὸ Σαρδόνιον πέλαγος 
ἐξίησιν ὁ προειρημένος ποταμός. ἀπὸ δὲ τοῦ Νάρ- 9 

βωνος καὶ τὰ περὶ τοῦτον Κελτοὶ νέμονται μέχρι 310. 
τῶν προσαγορευομένων Πυρηναίων ὀρῶν, ἃ δια- 

τείνει κατὰ τὸ συνεχὲς ἀπὸ τῆς καϑ' ἡμᾶς ϑαλάτ- 
τῆς ἕως εἰς τὴν ἐκτός. τὸ δὲ λοιπὸν μέρος τῆς 10 

80 Εὐρώπης ἀπὸ τῶν προειρημένων ὀρῶν τὸ συνάπτον 

πρός τε τὰς δύσεις καὶ πρὸς Ηρακλείους στήλας 
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περιέχεται μὲν ὑπό τε τῆς καϑ' ἡμᾶς καὶ τῆς ἔξω 
ϑαλάττης. καλεῖται δὲ τὸ μὲν παρὰ τὴν xoc9' ἡμᾶς 

295. 11 παρῆκον ἕως Ἡρακλείων στηλῶν ᾿1βηρία, τὸ δὲ παρὰ 

τὴν ἔξω καὶ μεγάλην προσαγορευομένην κοινὴν μὲν 

ὀνομασίαν οὐκ ἔχει διὰ τὸ προσφάτως κατωπτεῦ- 

σϑαι, κατοικεῖται δὲ πᾶν ὑπὸ βαρβάρων ἐϑνῶν καὶ 
πολυανϑρώπων, ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς μετὰ ταῦτα τὸν 

38 χατὰ μέρος λόγον ἀποδώσομεν. καϑάπερ δὲ καὶ τῆς 
᾿“σίας καὶ τῆς Διβύης, καϑὸ συνάπτουσιν ἀλλήλαις 

περὶ τὴν Αἰθιοπίαν, οὐδεὶς ἔχει λέγειν ἀτρεκῶς ξως 
τῶν καϑ' ἡμᾶς καιρῶν πότερον ἤπειρός ἐστι κατὰ 
τὸ συνεχὲς τὰ πρὸς τὴν μεσημβρίαν ἢ ϑαλάττῃ περι- 

2 ἔχεται, τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ μεταξὺ Τανάιδος καὶ 

Νάρβωνος εἰς τὰς ἄρκτους ἀνῆκον ἄγνωστον ἡμῖν 

ἕως τοῦ νῦν ἐστιν. ἐὰν μή τι μετὰ ταῦτα πολυ- 
8 πραγμονοῦντες ἱστορήσωμεν. τοὺς δὲ λέγοντάς τι 

περὶ τούτων ἄλλως ἢ γράφοντας ἀγνοεῖν καὶ μύ- 

ϑους διατιϑέναι νομιστέον. 

4 Ταῦτα μὲν οὖν εἰρήσϑω μοι χάριν τοῦ μὴ τε- 

λέως ἀνυπότακτον εἶναι τοῖς ἀπείροις τῶν τόπων 

τὴν διήγησιν, ἀλλὰ κατά γε τὰς ὁλοσχερεῖς διαφο- 

ρὰς συνεπιβάλλειν καὶ φέρειν ἐπί (τι) τῇ διανοίᾳ 
τὸ λεγόμενον, τεχμαιρομένους ἔκ τοῦ περιέχοντος. 

δχαϑάπερ γὰρ ἐπὶ τῆς ὁράσεως εἰϑίσμεϑα συνεπ. 
στρέφειν ἀεὶ τὰ πρόσωπα πρὸς τὸ κατὰ τὴν ἔνδει- 
Ew ὑποδεικνύμενον, οὕτως καὶ τῇ διανοίᾳ χρὴ συν- 

διανεύειν καὶ συρρέπειν ἐπὶ τοὺς τόπους ἀεὶ τοὺς 

89 διὰ τοῦ λόγου συνεπιδεικνυμένους. ἀφέμενοι δὲ 

τούτων τρεψόμεϑα πρὸς τὸ συνεχὲς τῆς προκειμέ- 

νης ἡμῖν διηγήσεως. 
2 ΚΚαρχηδόνιοι γὰρ ἕν τούτοις τοῖς καιροῖς τῆς 

σι 

80 
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uiv Διβύης ἐκυρίευον πάντων τῶν ἐπὶ τὴν ἔσω 
ϑάλατταν νευόντων μερῶν ἀπὸ τῶν Φιλαίνου βω- 

μῶν, οἱ κεῖνται κατὰ τὴν μεγάλην Σύρτιν, ἕως ἐφ᾽ 
Ἡρακλέους στήλας. τοῦτο δὲ τὸ μῆκός ἐστι τῆς 8 311. 

5 παραλίας ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους καὶ μυρίους στα- 

δίους. διαβάντες δὲ τὸν xo9' “Ἡρακλείους στήλας 4 

πόρον ὁμοίως ἐκεκρατήκεισαν καὶ τῆς ᾿Ιβηρίας ἁπά- 

σης ἕως τῆς ῥαχίας, ὃ πέρας ἐστὶ πρὸς τῇ καϑ' 
996, ἡμᾶς ϑαλάττῃ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν, ἃ διορίέξει 

ιτοτοὺς Ἴβηρας καὶ Κελτούς. ἀπέχει δὲ τοῦ καϑ' ὅ 

Ἡρακλείους στήλας στόματος οὗτος ὁ τόπος περὶ 

ὀχτακισχιλίους σταδίους. ἐπὶ μὲν γὰρ Καινὴν πό- 6 

Aw ἀπὸ στηλῶν εἶναι συμβαίνει τρισχιλίους, ὅϑεν 

ἐποιεῖτο τὴν δρμὴν ᾿ἀννίβας τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν" [τὴν 

15 δὲ Καινὴν πόλιν ἔνιοι. Νέαν Καρχηδόνα καλοῦσιν ]" 

ἀπὸ δὲ ταύτης εἰσὶν ἐπὶ μὲν τὸν Ἴβηρα ποταμὸν 
ἑξακόσιοι στάδιοι πρὸς δισχιλίοις, ἀπὸ δὲ τούτου Ἱ 

πάλιν εἰς ᾿Εμπόριον χίλιοι σὺν ἑξακοσίοις, (ἀπὸ δ᾽ 
᾿Εμπορίου πόλεως sig * αὶ * περὶ ἑξακοσίους), 

s) καὺ μὴν ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν τοῦ Ῥοδανοῦ διά-8 

βασιν περὶ χιλίους ἑξακοσίους" [ταῦτα γὰρ νῦν 
βεβημάτισται καὶ δεσημείωται κατὰ σταδίους ὀκτὼ 
διὰ Ρωμαίων ἐπιμελῶς" ἀπὸ δὲ τῆς διαβάσεως τοῦ 9 

“Ῥοδανοῦ πορευομένοις παρ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν ὡς 
as ἐπὶ τὰς πηγὰς ἕως πρὸς τὴν ἀναβολὴν τῶν "Ἄλπεων 

τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν χίλιοι τετρακόσιοι. λοιπαὶ δ᾽ αἴ10 

τῶν "AAmsov ὑπερβολαί, περὶ χιλίους διακοσίους" 

ἃς ὑπερβαλὼν ἔμελλεν ἥξειν εἰς τὰ περὶ τὸν Πάδον 
πεδία τῆς ᾿Ιταλίας. ὥστ᾽ εἶναι τοὺς πάντας ἐκ Και-11 

80 νῆς πόλεως σταδίους περὶ ἐννακισχιλίους, oUg ἔδει 

διελϑεῖν αὐτόν. τούτων δὴ τῶν τόπων κατὰ μὲν 13 
Porxs. Hisr. I. 11 
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τὸ μῆκος ἤδη σχεδὸν τοὺς ἡμίσεις διεληλύϑει. κατὰ 

δὲ τὴν δυσχέρειαν τὸ πλέον αὐτῷ μέρος ἀπελείπετο 
τῆς πορξείαο. 

40 ὑἀννίβας μὲν οὖν ἐνεχείρει ταῖς διεκβολαῖς τῶν 
Πυρηναίων ὀρῶν, κατάφοβος ὧν τοὺς Κελτοὺς διὰ 5 

δ τὰς ὀχυρότητας τῶν τόπων. Ρωμαῖοι δὲ κατὰ τοὺς 
αὐτοὺς χαιροὺς διακούδαντες μὲν τῶν ἐξαποσταλέν- 

τῶν εἰς Καρχηδόνα πρεσβευτῶν τὰ δεδογμένα καὶ 

τοὺς ῥηϑέντας λόγους. προσπεσόντος δὲ ϑᾶττον ἢ 

προσεδόκων ᾿Αννίβαν διαβεβηκέναι τὸν Ἴβηρα πο- τὸ 

ταμὸν μετὰ τῆς δυνάμεως, προεχειρίδαντο πέμπειν 

μετὰ στρατοπέδων Πόπλιον μὲν Κορνήλιον εἰς 'Ifq- 
8 ρίαν, Τεβέριον δὲ Σεμπρώνιον εἰς Μιβύην. ἐν ὅσῳ 212, 

δ᾽ οὗτοι περὶ τὰς καταγραφὰς ἐγίνοντο τῶν στρα- 
997, τοπέδων καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν, ἔσπευσαν ἐπὶ τ 

τέλος ἀγαγεῖν τὰ κατὰ τὰς ἀποικίας, οἱ δὴ πρό- 

τερον ἦσαν εἰς Γαλατίαν ἀποστέλλειν προκεχειρι- 
ἀσμένοι. τὰς μὲν οὖν πόλεις ἐνεργῶς ἐτείχιζον, τοὺς 

δ᾽ οἰκήτορας ἐν ἡμέραις τριάκοντα παρήγγειλαν ἐπι- 

τόπους γίνεσϑαι. τὸν ἀριϑμὸν ὄντας εἰς ἑκατέραν 20 

5T»v πόλιν εἰς ἑξακισχιλίους" ὧν τὴν μὲν μίαν ἔκχτι- 
Cov ἐπὶ τάδε τοῦ Πάδου ποταμοῦ, προσαγορεύσαν- 
τες Πλακεντίαν, τὴν δ᾽ ἄλλην ἐπὶ ϑάτερα, κατονο- 

6 μάσαντες Κρεμώνην. ἤδη δὲ τούτων συνῳκιδμένων, 

οἵ Βοῖοι καλούμενον Γαλάται, πάλαι μὲν οἷον λο- ὃ: 

χῶντες τὴν πρὸς Ῥωμαίους φιλίαν, οὐκ ἔχοντες δὲ 

Ἰτότε καιρόν, μετεωριζόμενοι καὶ πιστεύοντες ἐκ τῶν 

διαπεμπομένων “τῇ παρουσίᾳ τῶν Καρχηδονίων 

ἀπέστησαν ἀπὸ “Ρωμαίων, ἐγκαταλιπόντες τοὺς ὁμή- — 
υυυξ, ος ἔδοσαν ἐκβαίνοντες ἔκ τοῦ πολέμου τοῦ so 

προγεγονότος, ὑπὲρ οὗ τὴν ἐξήγησιν ἡμεῖς ἐν τῇ 
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προτέρᾳ βύβλῳ ταύτης ἐποιησάμεϑα. παρακαλέσαν- 8 

τες δὲ τοὺς Ἴνσομβρας καὶ συμφρονήσαντες κατὰ 
τὴν προγεγενημένην ὀργὴν κατέσυραν τὴν κατα- 

κεκληρουχημένην χώραν ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ τοὺς 

5 φεύγοντας συνδιώξαντες εἰς Μοτίνην, ἀποικίαν 

ὑπάρχουσαν Ῥωμαίων, ἐπολιόρχουν. ἐν οἷς καὶ 9 

τρεῖς ἄνδρας τῶν ἐπιφανῶν συνέκλεισαν τοὺς ἐπὶ 

τὴν διαίρεσιν τῆς χώρας ἀπεσταλμένους" ὧν εἷς μὲν 

qv Γάιος Μυτάτιος ὃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν εἰληφώς, 
ιοοὗ δὲ δύο τὴν ἑξαπέλεκυν. οἰομένων δὲ δεῖν τού- 10 

τῶν εἰς λόγους σφίσι συνελθεῖν. ὑπήκουσαν οἵ 

Βοῖοι. τῶν δ᾽ ἀνδρῶν ἐξελϑόντων., παρασπονδή- 
ὅαντες συνέλαβον αὐτούς, ἐλπίδαντες διὰ τούτων 

κομιεῖσθαι τοὺς αὑτῶν ὁμήρους. ΖΔεύκιος δὲ Má-11 
is λίος ἑξαπέλεχυς ὑπάρχων καὶ προκαϑήμενος ἐπὶ 

τῶν τόπων μετὰ δυνάμεως. ἀκούσας τὸ γεγονός, 

ἐβοήϑει κατὰ σπουδήν. ot δὲ Βοῖοι συνέντες αὐτοῦ 12 

998, τὴν παρουσίαν. ἔν τισι δρυμοῖς ἑτοιμάσαντες ἐνέ- 

ρας ἅμα τῷ παρελθεῖν εἰς τοὺς ὑλώδεις τόπους 918. 

20 πανταχόϑεν ἅμα προσπεδόντες πολλοὺς ἀπέκτειναν 
τῶν Ῥωμαίων. οἵ δὲ λοιποὶ τὰς μὲν ἀρχὰς ὥρμη- 18 
σαν zQ0g φυγήν" ἐπεὶ δὲ τῶν ψιλῶν ἥψαντο χω- 
ρίων. ἐπὶ ποσὸν συνέστησαν οὕτως ὥστε μόλις εὐσχή- 

μονα ποιήδσασϑαι τὴν ἀποχώρησιν. οἵ δὲ Βοῖοι κατ- 

25 ἀχκολουϑήσαντες συνέκλεισαν καὶ τούτους εἰς τὴν 

Τάννητος καλουμένην κώμην. τοῖς δ᾽ ἐν τῇ Ῥώμῃ 14 
προσπεσόντος ὅτι τὸ τέταρτον στρατόπεδον πέερίιξι- 

λημμένον ὑπὸ τῶν Βοίων πολιορκεῖται κατὰ κράτος, 

τὰ μὲν τῷ Ποπλίῳ προκεχειρισμένα στρατόπεδα 

30 χατὰ σπουδὴν ἐξαπέστελλον ἐπὶ τὴν τούτων βοή- 

ϑειαν, ἡγεμόνα συστήσαντες ἑξαπέλεκυν. ἄλλα δὲ 
dq 
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συνάγειν καὶ καταγράφειν ἐκ τῶν συμμάχων αὐτῷ 
παρήγγειλαν. | 

41 Τὰ uiv οὖν κατὰ Κελτοὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἕως 
εἰς τὴν ᾿ἀννίβου παρουσίαν ἐν τούτοις ἦν καὶ του- 
αὐτην εἰλήφει διέξοδον, οἵαν ἔν vs τοῖς πρὸ τοῦ 

2 καὶ νῦν διεληλύϑαμεν. οἷ δὲ στρατηγοὶ τῶν ῬΡω- 
μαίων ἑτοιμασάμενοι τὰ πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιβολάς, 

ἐξέπλεον ἐπὶ τὴν ὡραίαν ἐπὶ τὰς προκειμένας πρά- 

ἕξεις, Πόπλιος μὲν οὖν εἰς ᾿Ιβηρίαν ἑξήκοντα ναυσί, 

Τεβέριος δὲ Σεμπρώνιος εἰς Λιβύην ἑκατὸν ἕξή- τὸ 

ϑχοντα σχάφεσι πεντηρικοῖς. (οἷς) οὕτως καταπληκτι- 

κῶς ἐπεβάλετο πολεμεῖν καὶ τοιαύτας ἐποιεῖτο πα- 

ραδσκευὰς ἐν τῷ Λιλυβαίῳ, πάντας καὶ πανταχόϑεν 
ἁϑροίζων, ὡς εὐθέως ἐκ κατάπλου πολιορκήσων 

“αὐτὴν τὴν Καρχηδόνα. Πόπλιος δὲ χομισϑεὶς παρὰ 15 
τὴν Διγυστίνην ἧκε πεμπταῖος ἀπὸ Πισῶν εἰς τοὺς 

δ κατὰ Μασσαλίαν τόπους, καὶ καϑορμισϑεὶς πρὸς τὸ 

πρῶτον στόμα τοῦ Ρρδανοῦ, τὸ Μασδαλιωτικὸν 

ὁ προσαγορευόμενον, ἀπεβίβαξε τὰρ δυνάμεις, ἀκούων 

μὲν ὑπερβάλλειν ἤδη τὰ Πυρηναῖα τὸν ᾿άννίβαν zo 

ὄρη. πεπεισμένος δ᾽ ἔτι μακρὰν ἀπέχειν αὐτὸν διά 
τε τὰς δυσχωρίας τῶν τόπων καὶ διὰ τὸ πλῆϑος 

τῶν μεταξὺ κειμένων Κελτῶν. ᾿ἀννίβας δὲ παρα- 
999. δόξως τοὺς μὲν χρήμασι πείσας τῶν Κελτῶν. τοὺς 

δὲ βιασάμενος ἧκε μετὰ τῶν δυνάμεων, δεξιὸν 36 

ἔχων τὸ Σαρδόνιον πέλαγος, ἐπὶ τὴν τοῦ “Ῥοδανοῦ 214. 

8 διάβασιν. ὃ δὲ Πόπλιος, διασαφηϑέντος αὐτῷ παρ- β 

εἴναι τοὺς ὑπεναντίους. τὰ μὲν ἀπιστῶν διὰ τὸ 

τάχος τῆς παρουσίας, τὰ δὲ βουλόμενος εἰδέναι τὴν 
ἀκρίβειαν, αὐτὸς μὲν ἀνελάμβανε τὰς δυνάμεις ἐκ 80 

τοῦ πλοῦ καὶ διενοεῖτο μετὰ τῶν χιλιάρχων ποίοις 

σι 



POLYB. HISTOR. III 40—42. 261 

χρηστέον τῶν τόπων καὶ συμμικτέον τοῖς ὑπεναν- 

τίοις᾽ τριακοσίους δὲ τῶν ἱππέων ἐξαπέστειλε τοὺς 9 

ἀνδρωδεστάτους, συστήσας μετ᾽ αὐτῶν καϑηγεμόνας 
ἅμα καὶ συναγωνιστὰς Κελτούς, οἱ παρὰ τοῖς Μασ- 

σαλιώταις ἐτύγχανον μισϑοφοροῦντες. 

᾿ἀννίβας δὲ προσμίξας τοῖς περὶ τὸν ποταμὸν 42 
τόποις εὐθέως ἐνεχείρει ποιεῖσθαι τὴν διάβασιν 

κατὰ τὴν ἁπλῆν ῥύσιν, δχεδὸν ἡμερῶν τεττάρων 

ὁδὸν ἀπέχων στρατοπέδῳ τῆς ϑαλάττης. καὶ φιλο- 3 

10 ποιησάμενος παντὶ τρόπῳ τοὺς παροικοῦντας τὸν 

ποταμὸν ἐξηγόραδε παρ᾽ αὐτῶν τά τὲ μονόξυλα 
πλοῖα πάντα καὶ τοὺς λέμβους, ὄντας ἱκανοὺς τῷ 

πλήϑει διὰ τὸ ταῖς ἐκ τῆς ϑαλάττης ἐμπορίαις πολ- 

λοὺς χρῆσϑαι τῶν παροικούντων τὸν ἱῬΡοδανόν. ἔτι ἃ 
δὲ τὴν ἁρμόζουσαν ξυλείαν ἐξέλαβε πρὸς τὴν κατα- 
σκευὴν τῶν μονοξύλων" ἐξ ὧν ἐν δυσὶν ἡμέραις 
πλῆϑος ἀναρίϑμητον ἐγένετο πορϑμείων., ἕκάστου 

σπεύδοντος μὴ προσδεῖσθαι τοῦ πέλας, ἐν αὑτῷ δ᾽ 
ἔχειν τὰς τῆς διαβάσεως ἐλπίδας. κατὰ δὲ τὸν και- 4 

30 ρὸν τοῦτον ἐν τῷ πέραν πλῆϑος ἡϑοοίσϑη βαρβά- 

ρῶν χάριν τοῦ κωλύειν τὴν τῶν Καρχηδονίων διά- 

βασιν. εἰς ove ἀποβλέπων ᾿Αννίβας καὶ συλλογιξζό- 5 
μενος ἔκ τῶν παρόντων ὡς οὔτε διαβαίνειν μετὰ 

βίας δυνατὸν εἴη τοσούτων πολεμίων ἐφεστώτων. 

25 οὔτ᾽ ἐπιμένειν, μὴ πανταχόϑεν προσδέξηται τοὺς 

ὑπεναντίους, ἐπιγενομένης τῆς τρίτης νυκτὸς ἐξ- ὁ 

αποστέλλει μέρος τι τῆς δυνάμεως. συστήσας καϑ- 

ἡγεμόνας ἐγχωρίους. ἐπὶ δὲ πάντων άννωνα τὸν 

Βοδμίλκου τοῦ βασιλέως. οἱ ποιησάμενοι τὴν πο-ἴ 

230. 80 ρείαν ἀντίοε τῷ ῥεύματι παρὰ τὸν ποταμὸν ἐπὶ 
διακόσια στάδια, παραγενόμενοι πρός τινα τόπον, 21 

[2 

1 σι 
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- 
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ἐν ᾧ συνέβαινε περί τι χωρίον νησίξον περισχίξε- 

8 σϑαι τὸν ποταμόν, ἐνταῦϑα κατέμειναν. ἐκ δὲ τῆς 

παρακειμένης ὕλης τὰ μὲν συμπηγνύντες τῶν ξύλων 

τὰ δὲ συνδεσμεύοντες ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰς ἥρ- 
μοσαν δχεδίας. ἀρκούσας τῇ χρεία πρὸς τὸ παρόν" 

ἐφ᾽ αἷς διεκομίσϑησαν ἀσφαλῶς οὐδενὸς κωλύοντος. 

9 καταλαβόμενοι δὲ τόπον ἐχυρὸν ἐκείνην μὲν τὴν 

ἡμέραν ἔμειναν ἀναπαύοντες σφᾶς ἐκ τῆς προγε- 

γενημένης κακοπαϑείας, ἅμα δὲ παρασκευαζόμενοι 

πρὸς τὴν ἐπιοῦσαν χρείαν κατὰ τὸ συντεταγμένον. 

10καὶ μὴν ᾿ἀννίβας τὸ παραπλήσιον ἐποίει, περὶ τὰς 
11 μεϑ᾽ ἑαυτοῦ καταλειφϑείδας δυνάμεις. μάλιστα δ᾽ 

αὐτῷ παρεῖχε δυσχρηστίαν ἡ τῶν ἐλεφάντων διά- 

pecie: οὗτοι δ᾽ ἦσαν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα τὸν ἀρι- 
ϑιμόν. 

48 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπιγενομένης τῆς πέμπτης νυκτὸς 
oí μὲν προδιαβάντες ἐκ τοῦ πέραν ὑπὸ τὴν $io91- 
νὴν προῆγον παρ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν ἐπὶ τοὺς 

2 ἀντίπερα βαρβάρους. ὃ δ᾽ ᾿ἀννίβας ἑτοίμους ἔχων 
τοὺς στρατιώτας ἐπεῖχε τῇ διαβάσει, τοὺς μὲν λέμ- 
βους πεπληρωκὼς τῶν πελτοφόρων ἱππέων. τὰ δὲ 

8 μονόξυλα τῶν εὐκινητοτάτων πεζῶν. εἶχον δὲ τὴν 

μὲν ἐξ ὑπερδεξίου καὶ παρὰ τὸ δεῦμα τάξιν οἵ λέμ- 
βοι, τὴν δ᾽ ὑπὸ τούτους τὰ λεπτὰ τῶν πορϑμείων, 

ἵνα τὸ πολὺ τῆς τοῦ ῥεύματος βίας ἀποδεχομένων 
τῶν λέμβων ἀσφαλεστέρα γίνοιτο τοῖς μονοξύλοις 

4 ἡ παρακομιδὴ διὰ τοῦ πόρου. κατὰ δὲ τὰς πρύμνας 
τῶν λέμβων ἐφέλκειν διενοοῦντο τοὺς ἵππους νέον- 

τας, τρεῖς ἅμα καὶ τέτταρας τοῖς ἀγωγεῦσιν ἑνὸς 

ἀνδρὸς ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους τῆς πρύμνης οἰακί- 
fovroe, ὥστε πλῆϑος ἱχανὸν ἵππων συνδιακομίξε- 

15 

25 

30 
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σϑαι κατὰ τὴν πρώτην εὐθέως διάβασιν. οἵ δὲ 

βάρβαροι ϑεωροῦντες τὴν ἐπιβολὴν τῶν ὑπεναν- 

τίων ἀτάχτως ἐκ τοῦ χάρακος ἐξεχέοντο καὶ σπο- 
ράδην, πεπεισμένοι κωλύειν εὐχερῶς τὴν ἀπόβασιν 

281. τῶν Καρχηδονίων. ᾿Αννίβας δ᾽ ἅμα τῷ συνιδεῖν ὃ 

ἐν τῷ πέραν ἐγγίζοντας ἤδη τοὺς παρ᾽ αὑτοῦ στρα- 
τιώτας, δσημηνάντων ἐκείνων τὴν παρουσίαν τῷ 216. 

καπνῷ κατὰ τὸ συντεταγμένον, ἐμβαίνειν ἅπασιν 

ἅμα παρήγγελλε καὶ βιάξεσϑαι πρὸς τὸ ῥεῦμα τοῖς 

10 ἐπὶ τῶν πορϑμείων τεταγμένοις. ταχὺ δὲ τούτου Ἰ 

γενομένου. καὶ τῶν ἕν τοῖς πλοίοις ἁμιλλωμένων 

μὲν πρὸς ἀλλήλους μετὰ κραυγῆς, διαγωνιξομένων 
δὲ πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ βίαν, τῶν δὲ στρατοπέ- 8 

δὼν ἀμφοτέρων ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους παρὰ τὰ 

16 χείλη τοῦ ποταμοῦ παρεστώτων, καὶ τῶν μὲν ἰδίων 

συναγωνιώντων xci παρακολουϑούντων μετὰ κραυ- 

γῆς, τῶν δὲ κατὰ πρόσωπον βαρβάρων παιανιξόν- 

τῶν καὶ προκαλουμένων τὸν κίνδυνον, ἦν τὸ γινό- 

μενον ἐκπληκτικὸν καὶ παραστατικὸν ἀγωνίας. ἐν 9 
20 0 καιρῷ τῶν βαρβάρων ἀπολελοιπότων τὰς σκηνὰς 

ἐπιπεσόντες ἄφνω καὶ παραδόξως oí πέραν Καρχη- 
δόνιοι, τινὲς μὲν αὐτῶν ἐνεπίμπρασαν τὴν στρατο- 
πεδείαν, οὗ δὲ πλείους ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς τὴν διά- 
βασιν τηροῦντας. οἵ ὃὲ βάρβαροι. παραλόγου τοῦ 10 

25 πράγματος φανέντος αὐτοῖς, οἵ μὲν ἐπὶ τὰς σκηνὰς 

ἐφέροντο βοηϑήσοντες, οἵ δ᾽ ἠμύνοντο καὶ διεμά- 

χοντο πρὸς τοὺς ἐπιτιϑεμένους. ᾿Αννίβας δέ, κατὰ 11 

τὴν πρόϑεσιν αὐτῷ συντρεχόντων τῶν πραγμάτων, 

εὐθέως τοὺς πρώτους ἀποβαίνοντας συνίστα καὶ 

30 παρεχάλει καὶ συνεπλέκετο τοῖς βαρβάροις. οἵ δὲ 12 

Κελτοὶ καὶ διὰ τὴν ἀταξίαν καὶ διὰ τὸ παράδοξον 
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τοῦ συμβαίνοντος ταχέως τραπέντες ὥρμησαν πρὸς 

φυγήν. 
44 Ὁ δὲ στρατηγὸς τῶν Καρχηδονίων ἅμα τῆς τε 

διαβάσεως καὶ τῶν ὑπεναντίων κεκχρατηκὼς παραυ- 

τίχκα μὲν ἐγίνετο πρὸς τῇ παρακομιδῇ τῶν πέραν 5 
2 ἀπολειπομένων ἀνδρῶν, πάσας δ᾽ ἐν βραχεῖ χρόνῳ 

διαπεραιώδας τὰς δυνάμεις ἐχείνην μὲν τὴν νύχτα 

ὃ παρ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσεν, τῇ δ᾽ 
ἐπαύριον ἀκούων τὸν τῶν Ῥωμαίων στόλον περὶ 
τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ καϑωρμίσϑαι, προχειρισά- 10 
Uevog πεντακοσίους τῶν Νομαδικῶν ἱππέων ἐξαπ- 

282. ἔστειλε κατασκεψομένους ποῦ καὶ πόσοι τυγχάνου- 
4σιν ὄντες καὶ τί πράττουσιν oí πολέμιοι. κατὰ δὲ 
τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ πρὸς τὴν τῶν ἐλεφάντων διά- 

ὅ βασιν προεχειρίσατο τοὺς ἐπιτηδείους. αὐτὸς δὲ 217. 

συναγαγὼν τὰς δυνάμεις εἰδήγαγε τοὺς βασιλίδκους 

τοὺς περὶ Μάγιλον --- οὗτοι γὰρ ἧκον πρὸς αὐτὸν éx 

τῶν περὶ τὸν Πάδον πεδίων --- καὶ δι᾿ ἑρμηνέως τὰ 
ὁ δεδογμένα παρ᾽ αὐτῶν διεσάφει τοῖς ὄχλοις. ἦν δὲ 
τῶν λεγομένων ἰσχυρότατα πρὸς θάρσος τῶν πολ- 30 

λῶν πρῶτον μὲν ἡ τῆς παρουσίας ἐνάργεια τῶν 
ἐπισπωμένων καὶ κοινωνήσειν ἐπαγγελλομένων τοῦ 

Ἰ πρὸς Ῥωμαίους πολέμου, δεύτερον δὲ τὸ τῆς ἐπαγ- 
γελίας αὐτῶν ἀξιόπιστον. ὅτι καϑηγήσονται διὰ 

τόπων τοιούτων δι᾿ ὧν οὐδενὸς ἐπιδεόμενοι τῶν 

ἀναγκαίων συντόμως ἅμα καὶ μετ᾽ ἀσφαλείας ποι- 

8 ήσονται τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν πορείαν. πρὸς δὲ τούτοις 

ἡ τῆς χώρας γενναιότης. εἰς ἣν ἀφίξονται, καὶ τὸ 

μέγεϑος, ἔτι δὲ τῶν ἀνδρῶν ἡ προϑυμία, us0" ὧν 
μέλλουσι ποιεῖσϑαι τοὺς ἀγῶνας πρὸς τὰς τῶν Ῥω- 80. 

9μαίων δυνάμεις. οἱ μὲν οὖν Κελτοὶ τοιαῦτα δια- 

t5 5 
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λεχϑέντες ἀνεχώρησαν. μετὰ δὲ τούτους εἰσελϑιὼν 10 
αὐτὸς πρῶτον μὲν τῶν προγεγενημένων πράξεων 
ἀνέμνησε τοὺς ὄχλους" ἐν αἷς ἔφη πολλοῖς αὐτοὺς 
καὶ παραβόλοις ἔργοις καὶ κινδύνοις ἐπικεχειρηκό- 

5τας ἐν οὐδενὶ διεσφάλϑαι, κατακολουϑήσαντας τῇ 

᾽κείνου γνώμῃ καὶ συμβουλίᾳ. τούτοις δ᾽ ἑξῆς εὐ- 11 

ϑαρσεῖς εἶναι παρεκάλει, ϑεωροῦντας διότι τὸ μέ- 

γιόστον ἤνυσται τῶν ἔργων. ἐπειδὴ τῆς τε τοῦ πο- 

ταμοῦ διαβάσεως κεκρατήκασι τῆς τε τῶν συμμάχων 
10 εὐνοίας καὶ προϑυμίας αὐτόπται γεγόνασι. διόπερ 12 

Gevo δεῖν περὶ μὲν τῶν κατὰ μέρος ῥαϑυμεῖν., ὡς 
αὐτῷ μελόντων, πειϑαρχοῦντας δὲ τοῖς παραγγέλ- 

μασιν ἄνδρας ἀγαϑοὺς γίνεσϑαι καὶ τῶν προγεγο- 

νότων ἔργων ἀξίους. τοῦ δὲ πλήϑους ἐπισημαινο- 18 

ι μένου καὶ μεγάλην δρμὴν καὶ προϑυμίαν ἐμφαίνον- 

τος, ἐπαινέσας αὐτοὺς καὶ τοῖς ϑεοῖρ ὑπὲρ ἁπάντων 

233. εὐξάμενος διαφῆκε, παραγγείλας ϑεραπεύειν σφᾶς 

καὶ παραδκευάξεσϑαι μετὰ σπουδῆς. ὡς εἰς τὴν αὖὔ- 

ριον ἀναζυγῆς ἐσομένης. 

2 Μυϑείσης δὲ τῆς ἐχκλησίας ἧκον τῶν Νομάδων 45 

of προαποσταλέντες ἐπὶ τὴν κατασκοπήν. τοὺς μὲν 
πλείστους αὑτῶν ἀπολωλεκότες, oí δὲ λοιποὶ προ- 
τροπάδην πεφευγότες. συμπεσόντες γὰρ οὐ μακρὰν 2 218. 

ἀπὸ τῆς ἰδίας στρατοπεδείας τοῖς τῶν Ῥωμαίων 

25 ἱππεῦσι τοῖς ἐπὶ τὴν αὐτὴν χρείαν ἐξαπεσταλμένοις 
ὑπὸ τοῦ Ποπλίου τοιαύτην ἐποιήσαντο φιλοτιμίαν 

ἀμφότεροι κατὰ τὴν συμπλοκὴν ὥστε τῶν Ῥωμαίων 
καὶ Κελτῶν εἰς ἑκατὸν ἱππεῖς καὶ τετταράκοντα δια- 

φϑαρῆναι, τῶν δὲ Νομάδων ὑπὲρ τοὺς διακοσίους. 
80 γενομένων δὲ τούτων οἵ Ρωμαῖοι συνεγγίσαντες 3 

χατὰ τὸ δίωγμα τῷ τῶν Καρχηδονίων χάρακι καὶ 
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κατοπτεύσαντες αὖϑις ἐξ ὑποστροφῆς ἠπείγοντο, 

διασαφήσοντες τῷ στρατηγῷ τὴν παρουσίαν τῶν 

πολεμίων" ἀφικόμενοι δ᾽ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀνήγ- 

4 γειλαν. Πόπλιος δὲ παραυτίκα τὴν ἀποσκευὴν ἀνα- 

ϑέμενος ἐπὶ τὰς ναῦς ἀνέξευξε παντὶ τῷ στρατεύ- 

ματι καὶ προῆγε παρὰ τὸν ποταμόν, σπεύδων συμ- 

υῖξαι τοῖς ὑπεναντίοις. 

ex 

5. — "Avvíag δὲ τῇ κατὰ πόδας ἡμέρα τῆς ἐκκλησίας 

ἅμα τῷ φωτὶ τοὺς μὲν ἱππεῖς προέϑετο πάντας ὡς 
πρὸς ϑάλατταν. ἐφεδρείας ἔχοντας τάξιν, τὴν δὲ τὸ 
τῶν πεζῶν ἐκίνει δύναμιν ἐκ τοῦ χάρακος εἰς πο- 

6 ρείαν. αὐτὸς δὲ τοὺς ἐλέφαντας ἐξεδέχετο καὶ τοὺς 

ἅμα τούτοις ἀπολελειμμένους ἄνδρας. ἐγένετο δ᾽ 

40 ἡ διακομιδὴ τῶν ϑηρίων τοιαύτη τις. πήξαντες 

δχεδίας καὶ πλείους ἀραρότως, τούτων δύο πρὸς τι 

ἀλλήλας ξεύξαντες βιαίως ἤρεισαν ἀμφοτέρας εἰς 

τὴν γῆν κατὰ τὴν ἔμβασιν τοῦ ποταμοῦ, πλάτος 

ἐχούσας τὸ συναμφότερον ὡς πεντήκοντα πόδαο. 

δ ταύταις δὲ συξευγνύντες ἄλλας ἐκ τῶν ἐχτὸς προῦδ- 

ἠρμοΐζον, προτείνοντες τὴν κατασκευὴν τοῦ ζεύγ- 30 

ϑματος εἰς τὸν πόρον. τὴν δ᾽ ἀπὸ τοῦ ῥεύματος 

πλευρὰν ἠσφαλίζοντο τοῖς ἐκ τῆς γῆς ἐπιγύοις, εἰς 

τὰ περὶ τὸ χεῖλος πεφυχότα τῶν δένδρων ἐνάπτον- 
284, τες. πρὸς τὸ συμμένειν καὶ μὴ παρωϑεῖσϑαι τὸ 

4 ὅλον ἔργον κατὰ τοῦ ποταμοῦ. ποιήσαντες δὲ πρὸς 

δύο πλέϑρα τῷ μήκει τὸ πᾶν ξεῦγμα τῆς προβολῆς, 

μετὰ ταῦτα δύο πεπηγυίας σχεδίας διαφερόντως 

[τὰς μεγίστας] προσέβαλον ταῖς ἐσχάταις, πρὸς 

αὑτὰς μὲν βιαίως δεδεμένας, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας 
οὕτως ὥστ᾽ εὐδιακόπους αὐτῶν εἶναι τοὺς δεσμούς. 919. 

ὅ ῥύματα δὲ καὶ πλείω ταύταις ἐνῆψαν, οἷς ἔμελλον 

τ Qv 



POLYB. HISTOR. III 45—47. 261 

oí λέμβοι ῥδυμουλκοῦντες οὐκ ἐάσειν φέρεσϑαι κατὰ 
ποταμοῦ, βίᾳ δὲ πρὸς τὸν ῥοῦν κατέχοντες παρα- 

ze , 245 3. F M , M κομιεῖν καὶ περαιώδειν ἐπὶ τούτων τὰ ϑηρία. μετὰ ὁ 

ὃξ ταῦτα χοῦν ἔφερον ἐπὶ πάσας πολύν. ἕως ἐπι- 

5 βάλλοντες ἐξωμοίωσαν, ὁμαλὴν καὶ σύγχρουν ποι- 
οὔντες τῇ διὰ τῆς χέρσου φερούσῃ πρὸς τὴν διά- 

βασιν ὁδῷ. τῶν δὲ ϑηρίων εἰϑισμένων τοῖς ἸΙνδοῖς * 

μέχρι μὲν πρὸς τὸ ὑγρὸν ἀεὶ πειϑαρχεῖν. εἰς δὲ τὸ 
er 2 , 3 - Ed , 3 M 

ὕδωρ ἐμβαίνειν οὐδαμῶς ἔτι τολμώντων. ἦγον διὰ 

10 τοῦ χώματος δύο προϑέμενοι ϑηλείας, πειϑαρχούν- 

τῶν αὐταῖς τῶν ϑηρίων. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τὰς τελευ- 8 
ταίας ἐπέστησαν σχεδίας, διακόψαντες τοὺς δεσμούς. 

οἷς προσήρτηντο πρὸς τὰς ἄλλας. καὶ τοῖς λέμβοις 
3 £ ' ΡΣ , 9 , 2 N 

ἐπισπασάμενοι τὰ QUUCTOC ταχεὼῶς CTEtOTCOCV ἄπο 

15 T00 χώματος τά τὲ ϑηρία καὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτοῖς Gys- 
δίας. οὗ γενομένου διαταραχϑέντα τὰ ζῷα κατὰϑ 

ν 4 

uiv τὰς ἀρχὰς ἐστρέφετο xai κατὰ πάντα τόπον 
ὥρμα" περιεχόμενα δὲ πανταχόϑεν ὑπὸ τοῦ δεύμα- 

τος ἀπεδειλία καὶ μένειν ἠναγκάζετο κατὰ χώραν. 
80 xxi τοιούτῳ δὴ τρόπῳ προσαρμοζομένων ἀεὶ δχε- 10 

διῶν δυεῖν, τὰ πλεῖστα τῶν ϑηρίων ἐπὶ τούτων 

διεχομίσϑη, τινὰ δὲ κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπέρ- 11 
᾽ M Χ C LN M Χ , οἱ ἢ en ροίψεν εἰς τὸν ποταμὸν αὑτὰ διὰ τὸν φόβον" ὧν 

τοὺς μὲν ᾿Ινδοὺς ἀπολέσϑαι συνέβη πάντας. τοὺς 

25 δ᾽ ἐλέφαντας διασωϑῆναι. διὰ γὰρ τὴν δύναμιν 12 

καὶ τὸ μέγεϑος τῶν προβοσκίδων ἐξαίροντες ταύτας 

ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν καὶ διαπνέοντες, ἅμα δ᾽ ἐκφυσῶντες 
935. πᾶν τὸ παρεμπῖπτον ἀντέδχον, τὸ πολὺ καϑ᾽ ὕδα- 

τος ὀρϑοὶ ποιούμενοι τὴν πορείαν. 

30 Περαιωϑέντων δὲ τῶν ϑηρίων., ἀναλαβὼν A4v-41 

νίβας τοὺς ἐλέφαντας καὶ τοὺς ἱππεῖς προῆγε τού- 
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τοις ἀπουραγῶν παρὰ τὸν ποταμὸν ἀπὸ ϑαλάττης 

ὡς ἐπὶ τὴν ἕω, ποιούμενος τὴν πορείαν dg εἰς τὴν 

2 μεσόγαιον τῆς Εὐρώπης. ὃ δὲ Ῥοδανὸς ἔχει τὰς 

μὲν πηγὰς ὑπὲρ τὸν ᾿ἀδριατικὸν μυχὸν πρὸς τὴν 

ἑσπέραν νευούσας, ἐν τοῖς ἀποκλίνουσι μέρεσι τῶν 5 

“Ἄλπεων ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους, ῥεῖ δὲ πρὸς [τὰς] 390. 
δύσεις χειμερινάς, ἐκβάλλει δ᾽ εἰς τὸ Σαρδῷον πέ- 

ὃ λαγος. φέρεται δ᾽ ἐπὶ πολὺ δι᾿ αὐλῶνος, οὗ πρὸς 

μὲν τὰς ἄρχτους ἄρδυες Κελτοὶ κατοικοῦσι, τὴν δ᾽ 

ἀπὸ μεσημβρίας αὐτοῦ πλευρὰν δρίξουσι πᾶσαν (αἴ) 10 
πρὸς ἄρχτον κεκλιμέναι τῶν ΄“Ζλπεων παρώρειαι. 

ἀτὰ δὲ πεδία τὰ περὶ τὸν Πάδον, ὑπὲρ ὧν ἡμῖν 
εἴρηται διὰ πλειόνων, ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν Ῥοδανὸν 

αὐλῶνος διαξευγνύουσιν αἷ τῶν προειρημένων ὀρῶν 

ἀκρώρειαι, λαμβάνουδαι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ Μασσαλίας 

ὅξως ἐπὶ τὸν τοῦ παντὸς ᾿“δρίου μυχόν" ἃς vó9" 

ὑπεράρας ᾿ἀννίβας ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Ῥοδανὸν τό- 
zov ἐνέβαλεν εἰς ᾿Ιταλίαν. ; 

6 ἜΝιοι δὲ τῶν γεγραφότων περὶ τῆς ὑπερβολῆς 

ταύτης, βουλόμενοι τοὺς ἀναγινώσκοντας ἐκπλήτ- 20 

τειν τῇ περὶ τῶν προειρημένων τόπων παραδοξο- 

λογίᾳ, λανϑάνουσιν ἐμπίπτοντες εἰς δύο τὰ πάσης 

ἱστορίας ἀλλοτριώτατα᾽ καὶ γὰρ ψευδολογεῖν καὶ 

μ- 5 

7 μαχόμενα γράφειν αὑτοῖς ἀναγκάζονται. ἅμα μὲν 

γὰρ τὸν ᾿Αννίβαν ἀμίμητόν τινα παρειθάγοντες 25 

στρατηγὸν καὶ τόλμῃ καὶ προνοίᾳ τοῦτον ὁμολο- 
8 γουμένως ἀποδεικνύουσιν ἡμῖν ἀλογιστότατον, ἅμα 

δὲ καταστροφὴν οὐ δυνάμενοι λαμβάνειν οὐδ᾽ ἐξ- 
οδον τοῦ ψεύδους ϑεοὺς καὶ ϑεῶν παῖδας εἰς πραγ- 

236. 9 ματικὴν ἱστορίαν παρεισάγουσιν. ὑποϑέμενοι γὰρ 30 

τὰς ἐρυμνότητας καὶ τραχύτητας τῶν ᾿Δ4λπεινῶν 
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ὀρῶν τοιαύτας ὥστε μὴ oiov ἵππους καὶ στρατό- 

πεδα, σὺν δὲ τούτοις ἐλέφαντας, ἀλλὰ μηδὲ πεζοὺς 
εὐζώνους εὐχερῶς ἂν διελϑεῖν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν 

ἔρημον τοιαύτην τινὰ περὶ τοὺς τόπους ὑπογρά- 

ψαντες ἡμῖν ὥστ᾽, εἰ μὴ ϑεὸς ἤ τις ἥρως ἀπαντή- 

δας τοῖς περὶ τὸν ᾿ἀννίβαν ὑπέδειξε τὰς ὁδούς, 

ἐξαπορήσαντας ἂν καταφϑαρῆναι πάντας, ὁμολογου- 

μένως éx τούτων εἰς ἑκάτερον τῶν προειρημένων 
ἁμαρτημάτων ἐμπίπτουσι. πρῶτον μὲν γὰρ ἂν τίς 48 

10 φανείη στρατηγὸς ἀλογιστότερος "Avvíflov, τίς καὶ 
δκαιότερος ἡγεμών, ὃς τοσούτων ἡγούμενος δυνά- 3 

μξεῶν καὶ τὰς μεγίστας ἐλπίδας ἔχων ἐν τούτοις 991. 

τοῦ κατορϑώσειν τοῖς ὅλοις. οὔτε τὰς ὁδοὺς οὔτε 

τόπους. ὡς οὗτοί φασιν, οὔτε ποῦ πορεύεται τὸ 
ι παράπαν οὔτε πρὸς τίνας ἐγίνωσκε, τὸ δὲ πέρας, 8 

οὐδ᾽ εἰ καϑόλου [τοὐναντίον] δυνατοῖς ἐπιβάλλεται 

πράγμασιν; ἀλλ᾽ ὕπερ οἱ τοῖς ὅλοις ἑπταικότες καὶ 4 

κατὰ πάντα τρόπον ἐξαποροῦντες οὐχ ὑπομένουσιν, 

ὥστ᾽ εἰς ἀπρονοήτους καϑιέναι τόπους μετὰ δυνά- 
0 μεῶς, τοῦτο περιτιϑέασιν οἱ συγγραφεῖς ᾿ἀννίβα τῷ 

τὰς μεγίστας ἐλπίδας ἀκεραίους ἔχοντι περὶ τῶν 
καϑ'᾿ αὑτὸν πραγμάτων. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ ὅ 

τῆς ἐρημίας, ἔτι δ᾽ ἐρυμνότητος καὶ δυσχωρίας τῶν 
τόπων ἔκδηλον ποιεῖ τὸ ψεῦδος αὐτῶν. οὐχ (6r0-6 

25 ρήσαντες γὰρ ὅτι συμβαίνει τοὺς Κελτοὺς τοὺς παρὰ 

τὸν Ῥοδανὸν ποταμὸν οἰκοῦντας οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς 
πρὸ τῆς ᾿ἀννίβου παρουσίας, οὐδὲ μὴν πάλαι προῦσ- 
φάτως δέ, μεγάλοις στρατοπέδοις ὑπερβάντας τὰς 

'άλπεις παρατετάχϑαι μὲν Ρωμαίοις, συνηγωνίσϑαι 

30 δὲ Κελτοῖς τοῖς τὰ περὶ τὸν Πάδον πεδία κατοι- 

κοῦσι, καϑάπερ ἡμεῖς ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἐδηλώ- 
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760p£v, πρὸς δὲ τούτοις οὐκ εἰδότες ὅτι πλεῖστον 
387. ἀνθρώπων φῦλον κατ᾽ αὐτὰς οἰκεῖν συμβαίνει τὰς 

Ἄλπεις, ἀλλ᾽ ἀγνοοῦντες ἕκαστα τῶν εἰρημένων 

ἥρω τινά φασιν ἐπιφανέντα δυνυποδεῖξαι τὰς ὁδοὺς 

βαὐτοῖς. ἐξ ὧν εἰκότως ἐμπίπτουσιν εἰς τὸ παρα- 5 

πλήσιον τοῖς τραγῳδιογράφοις. καὶ γὰρ ἐκείνοις 

πᾶσιν αἷ καταστροφαὶ τῶν δραμάτων προσδέονται 

ϑεοῦ καὶ μηχανῆς διὰ τὸ τὰς πρώτας ὑποϑέσεις 

9 ψευδεῖς καὶ παραλόγους λαμβάνειν, τούς τε συγγρα- 

φέας ἀνάγκη τὸ παραπλήσιον πάδχειν καὶ ποιεῖν 10 

joe Ts καὶ ϑεοὺς ἐπιφαινομένους, ἐπειδὰν τὰς 
ἀρχὰς ἀπιϑάνους καὶ ψευδεῖς ὑποστήσωνται. πῶς 

γὰρ οἷόν τε παραλόγοις ἀρχαῖς εὔλογον ἐπιϑεῖναι 

1οτέλος; ᾿ἀννίβας ys μὴν οὐχ ὡς οὗτοι γράφουσιν. 

λίαν δὲ περὶ ταῦτα πραγματικῶς ἐχρῆτο ταῖς ἐπι- 15 
11 βολαῖς. καὶ γὰρ τὴν τῆς χώρας ἀρετήν, εἰς ἣν 

ἐπεβάλετο καϑιέναι, καὶ τὴν τῶν ὄχλων ἀλλοτριό- 

τητὰ πρὸς Ῥωμαίους ἐξητάκει σαφῶς, εἴς τε τὰς 299. 

μεταξὺ δυσχωρίας ὁδηγοῖς καὶ καϑηγεμόσιν ἐγχω- 

οίοις ἐχρῆτο τοῖς τῶν αὐτῶν ἐλπίδων μέλλουσι 0 

12 κοινωνεῖν. ἡμεῖς δὲ περὶ τούτων εὐθαρσῶς ἀπο- 
φαινόμεϑα διὰ τὸ περὶ τῶν πράξεων παρ᾽ αὐτῶν 
ἱστορηκέναι τῶν παρατετευχότων τοῖς καιροῖς, τοὺς 

ὃὲ τόπους κατωπτευκχέναι καὶ τῇ διὰ τῶν ᾿Ζλπεων 
αὐτοὶ κεχρῆσϑαι πορεία γνώσεως ἕνεκα καὶ ϑέας. 36 

49 Οὐ μὴν ἀλλὰ Πόπλιος μὲν ὁ τῶν Ῥωμαίων 
στρατηγὸς ἡμέραις ὕστερον τρισὶ τῆς ἀναξυγῆς τῆς 

τῶν Καρχηδονίων παραγενόμενος ἐπὶ τὴν τοῦ πο- 

ταμοῦ διάβασιν καὶ καταλαβὼν ὡρμηκότας τοὺς 
ὑπεναντίους ἐξενίσϑη μὲν ὡς ἐνδέχεται μάλιστα, 30. 

ῷ πεπεισμένος οὐδέποτ᾽ ἂν αὐτοὺς τολμῆσαι τῇδε 
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ποιήδσασϑαι τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν πορείαν διὰ τὸ πλῆ- 
ὃος xol τὴν ἀϑεσίαν τῶν κατοικούντων τοὺς τό- 

πους βαρβάρων. ϑεωρῶν δὲ τετολμηκότας αὖϑις 8 
ἐπὶ τὰς ναῦς ἠπείγετο καὶ παραγενόμενος ἐνεβίβαξε 

238. τὰς δυνάμεις. καὶ τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐξέπεμπεν ἐπὶ 4 

τὰς ἐν ᾿Ιβηρίᾳ πράξεις, αὐτὸς δὲ πάλιν ὑποστρέψας 
εἰς ᾿Ιταλίαν ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν, σπεύδων χατατα- 

χῆσαι τοὺς ὑπεναντίους διὰ Τυρρηνίας πρὸς τὴν 
τῶν ᾿΄Ἥλπεων ὑπερβολήν. ᾿Δἀννίβας δὲ ποιησάμενος ὅ 

10 ἑξῆς ἐπὶ τέτταρας ἡμέρας τὴν πορείαν ἀπὸ τῆς δια- 
βάσεως ἧκε πρὸς τὴν καλουμένην Νῆσον, χώραν 
πολύοχλον x«i σιτοφόρον, ἔχουσαν δὲ τὴν προῦδ- 

ηγορίαν ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ συμπτώματος. 1 μὲν γὰρ ὃ 
Ῥοδανός, ἧ δ᾽ Ἰσάρας προσαγορευόμενος, δέοντες 

ιὸ παρ᾽ ἑκατέραν τὴν πλευράν, ἀποκορυφοῦσιν αὐτῆς 

τὸ δχῆμα κατὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους σύμπτωσιν. ἔστι ἢ 

0& παραπλησία τῷ μεγέϑει καὶ τῷ σχήματι τῷ κατ᾽ 

Aiyvzvov καλουμένῳ Ζ]έλτα, πλὴν ἐκείνου μὲν ϑά- 

“-- [e] 

λαττα τὴν μίαν πλευρὰν καὶ τὰς τῶν ποταμῶν QU- 
0 ὅεις ἐπιξζεύγνυσι. ταύτης δ᾽ Ógu δυσπρόσοδα καὶ 

δυσέμβολα καὶ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν ἀπρόσιτα. πρὸς 8 

ἣν ἀφικόμενος καὶ καταλαβὼν ἐν αὐτῇ δύ᾽ ἀδελ- 

φοὺς ὑπὲρ τῆς βασιλείας στασιάξοντας καὶ μετὰ 
στρατοπέδων ἀντικαϑημένους ἀλλήλοις, ἐπισπωμέ- 9 

:5 yov τοῦ πρεσβυτέρου καὶ παρακαλοῦντος εἰς τὸ 299. 
συμπρᾶξαι καὶ συμπεριποιῆσαι τὴν ἀρχὴν αὐτῷ, * * * 

ὑπήκουσε, προδήλου σχεδὸν ὑπαρχούσης τῆς πρὸς 
τὸ παρὸν ἐσομένης αὐτῷ χρείας. διὸ καὶ συνεπι- 10 

ϑέμενος καὶ συνεχβαλὼν τὸν ἕτερον πολλῆς ἐπικου- 

80 ρίας ἔτυχε παρὰ τοῦ χρατήσαντος᾽ οὐ γὰρ μόνον 11 

σίτῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδείοις ἀφϑόνως ἐχορή- 



212 INITIA BELLI PUNICI II. 

yq6s τὸ στρατόπεδον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὅπλων τὰ πα- 
λαιὰ καὶ τὰ πεπονηκότα πάντα διαλλάξας ἐκαινο- 

12 ποίηδε πᾶσαν τὴν δύναμιν εὐκαίρως, ἔτι δὲ τοὺς 
πλείστους ἐσϑῆτι καὶ πρὸς τούτοις ὑποδέδει κοσμή- 

σας μεγάλην εὐχρηστίαν παρέἕδχετο πρὸς τὰς τῶν 5. 

18 ὀρῶν ὑπερβολάς. τὸ δὲ μέγιστον, εὐλαβῶς διακει- 
μένοις πρὸς τὴν διὰ τῶν ᾿4λλοβρίγων καλουμένων 
Γαλατῶν πορείαν ἀπουραγήδσας μετὰ τῆς σφετέρας 

239. δυνάμεως ἀσφαλῇ παρεσκεύασε τὴν δίοδον αὐτοῖς, 

ἕως ἤγγισαν τῇ τῶν ᾿Ζλπεων ὑπερβολῇ. 10 

60 Ἄἀννίβας δ᾽ ἐν ἡμέραις δέκα πορευϑεὶς παρὰ τὸν 
ποταμὸν εἰς ὀχτακοσίους σταδίους ἤρξατο τῆς πρὸς 

τὰς Ἄλπεις ἀναβολῆς. καὶ συνέβη μεγίστοις αὐτὸν 

ἢ περιπεσεῖν κινδύνοις. ἕως μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἐπιπέ- 

δοις ἦσαν, ἀπείχοντο πάντες αὐτῶν οἱ κατὰ μέρος 15 
ἡγεμόνες τῶν ᾿Αλλοβρίγων, τὰ μὲν τοὺς ἱππεῖς 

δεδιότες, τὰ δὲ τοὺς παραπέμποντας βαρβάρους" 
8 ἐπειδὴ δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν εἰς τὴν οἰχείαν ἀπηλλάγησαν, 
oí δὲ περὶ τὸν ᾿ἀννίβαν ἤρξαντο προάγειν εἰς τὰς 

δυσχωρίας, τότε συναϑροίσαντες οἵ τῶν ᾿᾽4λλοβρί. : 

yov ἡγεμόνες ἵκανόν τι πλῆϑος προκατελάβοντο 

τοὺς εὐχαίρους τόπους, δι᾿ ὧν ἔδει τοὺς περὶ τὸν 
A'AvvíBav κατ᾽ ἀνάγκην ποιεῖσϑαι τὴν ἀναβολήν. εἰ 
μὲν οὖν ἔχρυψαν τὴν ἐπίνοιαν, δλοσχερῶς ἂν δὲυ- 
ἕφϑειραν τὸ στράτευμα τῶν Καρχηδονίων" νῦν δὲ 30 

καταφανεῖς γενόμενον μεγάλα μὲν καὶ τοὺς περὶ 
5 4vvíBov ἔβλαψαν, οὐκ ἐλάττω δ᾽ ξαυτούς. γνοὺς 

γὰρ ὃ στρατηγὸς τῶν Καρχηδονίων ὅτι προχατέχου- 

σιν οὗ βάρβαροι τοὺς εὐκαίρους τόπους, αὐτὸς μὲν 
καταστρατοπεδεύσας πρὸς ταῖς ὑπερβολαῖς ἐπέμενε, 924. 

ὁ προέπεμψε δέ τινας τῶν καϑηγουμένων αὐτοῖς Γα- 

t5 e» 
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λατῶν χάριν τοῦ κατασκέψασθαι τὴν τῶν ὑπεναν- 
τίων ἐπίνοιαν καὶ τὴν ὅλην ὑπόϑεσιν. ὧν πραξάν-ἴ 
τῶν τὸ συνταχϑέν. ἐπιγνοὺς ὁ στρατηγὸς ὅτι τὰς 

uiv ἡμέρας ἐπιμελῶς παρευτακτοῦσι καὶ τηροῦσι 

"τοὺς τόπους οἱ πολέμιοι, τὰς δὲ νύκτας εἴς τινα 

παρακειμένην πόλιν ἀπαλλάττονται, πρὸς ταύτην 

τὴν ὑπόϑεσιν ἁρμοξόμενος συνεστήσατο πρᾶξιν 
τοιαύτην. ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν προῆγεν ἐμφα-ξ 

940. νῶς καὶ συνεγγίσας ταῖς δυσχωρίαις οὐ μακρὰν 

10 TOV πολεμίων κατεστρατοπέδευσε. τῆς δὲ νυχτὸς 
ἐπιγενομένης, συντάξας τὰ πυρὰ καίειν, τὸ μὲν 
πλεῖον μέρος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ κατέλιπε, τοὺς 

δ᾽ ἐπιτηδειοτάτους εὐζώνους ποιήσας διῆλθε τὰ 

στενὰ τὴν νύχτα καὶ κατέσχε τοὺς ὑπὸ τῶν πολε- 
15 μίων προκαταληφϑέντας τόπους, ἀποκεχωρηχότων 

τῶν βαρβάρων κατὰ τὴν συνήϑειαν εἰς τὴν πόλιν. 

οὗ συμβάντος καὶ τῆς ἡμέρας ἐπιγενομένης, οἱ βάρ- 51 

βαροι συνθεαθάμενοι τὸ γεγονὸς τὰς μὲν ἀρχὰς 
ἀπέστησαν τῆς ἐπιβολῆς" μετὰ δὲ ταῦτα ϑεωροῦντες 2 

90. τὸ τῶν ὑποξυγίων πλῆϑος καὶ τοὺς ἱππεῖς δυσχε- 

ρῶς ἐκμηρυομένους καὶ μαχρῶς τὰς δυσχωρίας, ἐξ- 

εκλήϑησαν ὑπὸ τοῦ συμβαίνοντος ἐξάπτεσϑαι τῆς 
πορείας. τούτου δὲ γενομένου, καὶ κατὰ πλείω ὃ 
μέρη προσπεσόντων τῶν βαρβάρων, οὐχ οὕτως ὑπὸ 

25 τῶν ἀνδρῶν ὡς ὑπὸ τῶν τόπων πολὺς ἐγίνετο φϑό- 
ρος τῶν Καρχηδονίων, καὶ μάλιστα τῶν ἵππων καὶ 

τῶν ὑποζυγίων. οὔσης γὰρ οὐ μόνον στενῆς καὶ 4 

τραχείας τῆς προσβολῆς ἀλλὰ καὶ κρημνώδους, ἀπὸ 

παντὸς κινήματος καὶ πάδης ταραχῆς ἐφέρετο κατὰ 
30 τῶν κρημνῶν ὁμόσε τοῖς φορτίοις πολλὰ τῶν ὑπο- 

ξυγίων. καὶ μάλιστα τὴν τοιαύτην ταραχὴν ἐποίουν 5 
Porvz. Hisr. I 18 
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oí τραυματιξόμενοι τῶν ἵππων" τούτων γὰρ oí uiv 

ἀντίοι συμπίπτοντες τοῖς ὑποζυγίοις, ὁπότε διαπτοη- 

ϑεῖεν ἐκ τῆς πληγῆς. οἵ δὲ κατὰ τὴν εἰς τοὔμπρο- 

σϑεν δρμὴν ἐξωϑοῦντες πᾶν τὸ παραπῖπτον ἐν ταῖρ 
6 δυσχωρίαις. μεγάλην ἀπειργάξοντο ταραχήν. εἰς ἃ 398. 

βλέπων "Avvífag καὶ συλλογιζόμενος ὡς οὐδὲ τοῖρ 

διαφυγοῦσι τὸν κίνδυνον ἔστι σωτηρία τοῦ δκευο- 

φόρου διαφϑαρέντος, ἀναλαβὼν τοὺς προκατασχόν- 

τας τὴν νύκτα τὰς ὑπερβολὰς ὥρμησε παραβοηϑή- 

760v τοῖς τῇ πορεία προλαβοῦσιν. οὗ γενομένου 10 

πολλοὶ μὲν τῶν πολεμίων ἀπώλλυντο διὰ τὸ ποιεῖ- 
ὄϑαι τὴν ἔφοδον ἐξ ὑπερδεξίων τὸν ᾿Αννίβαν, οὐκ 

8 ἐλάττους δὲ καὶ τῶν ἰδίων" Ó γὰρ κατὰ τὴν πορείαν 
241. θόρυβος ἐξ ἀμφοῖν ηὔξετο διὰ τὴν τῶν προειρη- 

9 μένων κραυγὴν καὶ συμπλοκήν. , ἐπεὶ δὲ τοὺς μὲν 
πλείστους τῶν ᾿4λλοβρίγων ἀπέχτεινε, τοὺς δὲ λοι- 

μι 5 

ποὺς τρεψάμενος ἠνάγκαδε φυγεῖν εἰς τὴν οἰκείαν, 

τότε δὴ τὸ μὲν ἔτι περιλειπόμενον πλῆϑος τῶν ὑπο- 

ξυγίων καὶ τῶν ἵππων μόλις καὶ ταλαιπώρως διήνυε 
10 τὰς δυσχωρίας, αὐτὸς δὲ συναϑροίσας ὅσους ἠδύ- 20 

voto πλείστους ἔχ τοῦ κινδύνου προσέβαλε πρὸς 
τὴν πόλιν, ἐξ ἧς ἐποιήσαντο τὴν ὁρμὴν οἵ πολέμιοι. 

ι1 καταλαβὼν δὲ σχεδὸν ἔρημον διὰ τὸ πάντας ἐχκκλη- 
ϑῆναι πρὸς τὰς ὠφελείας ἐγκρατὴς ἐγένετο τῆς πό- 

λεῶς. £x δὲ τούτου πολλὰ συνέβη τῶν χρησίμων 35 

12: αὐτῷ πρός vs τὸ παρὸν καὶ πρὸς τὸ μέλλον. παρ- 
αυτίκα μὲν γὰρ ἐκομίσατο πλῆϑος ἵππων καὶ ὑπο- 
ξυγίων καὶ τῶν ἅμα τούτοις ἑαλωκότων ἀνδρῶν, 
εἰς δὲ τὸ μέλλον ἔσχε μὲν καὶ σίτου καὶ ϑρεμμά- 

18των ἐπὶ δυεῖν καὶ τρισὶν ἡμέραις εὐπορίαν, τὸ δὲ 80 

συνέχον, φόβον ἐνειργάσατο τοῖς ἑξῆς πρὸς τὸ μὴ 
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τολμᾶν αὐτῷ ῥαδίως ἐγχειρεῖν μηδένα τῶν παρα- 

κειμένων ταῖς ἀναβολαῖς. 
Τότε μὲν οὖν αὐτοῦ ποιησάμενος τὴν παρεμβο- 2 

λὴν καὶ μίαν ἐπιμείνας ἡμέραν αὖϑις ὥρμα. ταῖς 3 

5. δ᾽ ἑξῆς μέχρι μέν τινος ἀσφαλῶς διῆγε τὴν στρα- 

τιάν. ἤδη δὲ τεταρταῖος ὧν αὖϑις εἰς κινδύνους 

παρεγένετο μεγάλους. ot γὰρ περὶ τὴν δίοδον οὐ- 8 

κοῦντες συμφρονήσαντες ἐπὶ δόλῳ συνήντων αὐτῷ, 

ϑαλλοὺς ἔχοντες xal στεφάνουφ᾽ τοῦτο γὰρ σχεδὸν 

10 πᾶσι τοῖς βαρβάροις ἐστὶ σύνθημα φιλίας, καϑάπερ 

τὸ κηρύκειον τοῖς “Ἕλλησιν. εὐλαβῶς δὲ διακείμε- 4 226. 

νος πρὸς τὴν τοιαύτην πίστιν ᾿ἀννίβας ἐξήτασε φι- 

λοτίμως τὴν ἐπίνοιαν αὐτῶν xoci τὴν ὕλην ἐπιβο- 

λήν. τῶν δὲ φασκόντων καλῶς εἰδέναι καὶ τὴν τῆς ὅ 

15 πόλεως ἅλωσιν καὶ τὴν τῶν ἐγχειρησάντων αὐτὸν 

949. ἀδικεῖν ἀπώλειαν, καὶ διασαφούντων ὅτι πάρεισι 

διὰ ταῦτα. βουλόμενοι μήτε ποιῆσαι μήτε παϑεῖν 

μηδὲν δυσχερές. ὑπισχνουμένων δὲ καὶ δώσειν ἐξ 
αὑτῶν ὅμηρα, πολὺν μὲν χρόνον ηὐλαβεῖτο καὶ δι- 

20 ἡπίστει τοῖς λεγομένοις, συλλογιζόμενος (δ᾽ ᾿ἀννίβας 

ὡς δεξάμενος) μὲν τὰ προτεινόμενα, τάχ᾽ ἂν ἴσως 

εὐλαβεστέρους καὶ πραοτέρους ποιήσαι τοὺς παρα- 

γεγονότας. μὴ προσδεξάμενος δὲ προδήλους ἕξει πο- 

λεμίους αὐτούς, συγκατένευσε τοῖς λεγομένοις καὶ 

86 συνυπεκρίϑη τίϑεσϑαι φιλίαν πρὸς αὐτούς. τῶν δὲ " 
βαρβάρων τὰ ὅμηρα παραδόντων καὶ ϑρέμμασι χο- 

ρηγούντων ἀφϑόνως καὶ καϑόλον διδόντων σφᾶς 

αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ἀπαρατηρήτως, ἐπὶ ποσὸν ἐπί- 

στευσαν oí περὶ τὸν ᾿Αννίβαν, ὥστε καὶ καϑηγε- 

30 μόσιν αὐτοῖς χρῆσϑαι πρὸς τὰς ἕξῆς δυσχωρίας. 

προπορευομένων δ᾽ αὐτῶν ἐπὶ δύ᾽ ἡμέραις, συναϑροι- 8 
i8* 
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σϑέντες oí προειρημένοι καὶ τ τς 
ἐπιτίϑενται., VE TUVO δύσβατον καὶ ἀμ... 

58 περαιουμένων αὐτῶν. | iv ᾧ uo πάντας ἄρ- 
δὴν ἀπολέσϑαι συνέβη τοὺς περὶ τὸν ᾿ἀννίβαν. εἰ 

μὴ δεδιότες ἀκμὴν ἐπὶ ποσὸν καὶ προορώμενοι τὸ 5 
μέλλον τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τοὺς ἱππεῖς εἶχον ἐν 

τῇ πρωτοπορεία, τοὺς δ᾽ ὁπλίτας ἐπὶ τῆς οὐραγίας. 

τούτων δ᾽ ἐφεδρευόντων ἔλαττον συνέβη γενέσϑαι 

τὸ πάϑος᾽ οὗτοι γὰρ ἔστεξαν τὴν ἐπιφορὰν τῶν βαρ- 
ϑβάρων. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούτου συγκυρήδσαντος 10 
πολύ τι πλῆϑος καὶ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν ὑποξυγίων 

4 καὶ τῶν ἵππων διεφϑάρη. τῶν γὰρ τόπων ὑπερ- 
δεξίων ὄντων τοῖς πολεμίοις, ἀντιπαράγοντες οἵ 

βάρβαροι ταῖς παρωρείαις καὶ τοῖς μὲν τὰς πέτρας 

ἐπικυλίοντες τοὺς δ᾽ ἐκ χειρὸς τοῖς λίϑοις τύπτοντες 15 

943. 5 εἰς ὁλοσχερῆ διατροπὴν καὶ κίνδυνον ἦγον, οὕτως 
ὥστ᾽ ἀναγκασϑῆναι τὸν ᾿ἀννίβαν μετὰ τῆς ἡμισείας 997. 
δυνάμεως νυκτερεῦθαι περί τι λευκόπετρον ὀχυρὸν 

χωρὶς τῶν ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων, ἐφεδρεύοντα 

τούτοις, ἕως ἐν ὅλῃ τῇ νυκτὶ ταῦτα μόλις ἐξεμηρύ- 

6 ατο τῆς χαράδρας. , τῇ δ᾽ ἐπαύριον τῶν πολεμίων 

χωρισϑέντων, συνάψας τοῖς ἱππεῦσι καὶ τοῖς ὑποξυ- 

γίοις προῆγε πρὸς τὰς ὑπερβολὰς τὰς ἀνωτάτω τῶν 

Ἄλπεων, ὁλοσχερεῖ μὲν οὐδενὶ περιπίπτων ἔτι συ- 

ro 0 

στήματι τῶν βαρβάρων, κατὰ μέρη δὲ καὶ κατὰ vó- ss 
πους παρενοχλούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν" ὧν οἱ μὲν ἀπὸ 
τῆς οὐραγίας, οἵ δ᾽ ἀπὸ τῆς πρωτοπορείας ἀπέσπων 
τῶν 6xsvogógov ἔνια, προσπίπτοντες εὐκαίρως. 

8 μεγίστην δ᾽ αὐτῷ παρείχετο χρείαν τὰ ϑηρία᾽ καϑ' 
ὃν γὰρ ἂν τόπον ὑπάρχοι τῆς πορείας ταῦτα, πρὸς 30 

τοῦτο τὸ μέρος οὐκ ἐτόλμων οἵ πολέμιοι προσιέναι, 
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τὸ παράδοξον ἐκπληττόμενοι τῆς τῶν ζῴων φαντα- 
σίαφ. ἐναταῖος δὲ διανύδας εἰς τὰς ὑπερβολὰς αὐτοῦ 9 

κατεστρατοπέδευσε καὶ δύ᾽ ἡμέρας προσέμεινε, βου- 
λόμενος ἅμα μὲν ἀναπαῦσαι τοὺς διασῳζομένους, 

ἅμα δὲ προσδέξασϑαι τοὺς ἀπολειπομένους. ἐν 6 10 

καιρῷ συνέβη πολλοὺς μὲν ἵππους τῶν ἀπεπτοημέ- 
νῶν, πολλὰ δ᾽ ὑποζύγια τῶν ἀπερριφότων τὰ φορ- 
τίχα παραδόξως ἀναδραμεῖν τοῖς στίβοις ἑπόμενα 
καὶ συνάψαι πρὸς τὴν παρεμβολήν. τῆς δὲ χιόνος 84 
ἤδη περὶ τοὺς ἄκρους ἁϑροιζομένης διὰ τὸ συνάπτειν 

(τὴν) τῆς Πλειάδος δύσιν, ϑεωρῶν τὰ πλήϑη δυσϑύ- 

μῶὼς διακείμενα καὶ διὰ τὴν προγεγενημένην τα- 
λαιπωρίαν καὶ διὰ τὴν ἔτι προσδοχωμένην, ἐπει- 3 
ρᾶτο συναϑροίδσας παρακαλεῖν, μίαν ἔχων ἀφορμὴν 

τὸ εἰς τοῦτο τὴν τῆς ᾿Ιταλίας ἐνάργειαν: οὕτως γὰρ 

ὑποπεπτώκει τοῖς προειρημένοις ὄρεσιν ὥστε συν- 

ϑεωρουμένων ἀμφοῖν ἀκροπόλεως φαίνεσϑαι διάϑε- 

σιν ἔχειν τὰς Ἄλπεις τῆς ὅλης ᾿Ιταλίας. διόπερ ἐν- 8 

944, δεικνύμενος αὐτοῖς τὰ περὶ τὸν Πάδον πεδία καὶ 

20 καϑόλου τῆς εὐνοίας ὑπομιμνήσκων τῆς τῶν κατ- 

οἰκούντων αὐτὰ Γαλατῶν, ἅμα δὲ καὶ τὸν τῆς 
“Ῥώμης αὐτῆς τόπον ὑποδεικνύων ἐπὶ ποσὸν εὐϑαρ- 
σεῖς ἐποίησε τοὺς ἀνθρώπους. τῇ δ᾽ ἐπαύριον ἀνα- 4 228. 
ξεύξας ἐνήρχετο τῆς καταβάσεως. ἐν ἧ πολεμίοις 

25 μὲν οὐκέτι περιέτυχε πλὴν τῶν λάϑρᾳ κακοποιούν- 
τῶν, ὑπὸ δὲ τῶν τόπων καὶ τῆς χιόνος οὐ πολλῷ 

λείποντας ἀπέβαλε τῶν κατὰ τὴν ἀνάβασιν φϑαρέν- 

tov. οὔσης γὰρ στενῆς καὶ κατωφεροῦς τῆς κατα- ὅ 

βάσεως. τῆς δὲ χιόνος ἄδηλον ποιούσης ἕχάστοις 

30 τὴν ἐπίβασιν, πᾶν τὸ παραπεσὸν τῆς ὁδοῦ x«l σφα- 
λὲν ἐφέρετο χατὰ τῶν κρημνῶν. οὐ μὴν ἀλλὰ ταύ- ὃ 

Y 

σι 

1 e 
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τὴν μὲν ὑπέφερον τὴν ταλαιπωρίαν, ἅτε συνήϑεις 
Ἰὔντες ἤδη τοῖς τοιούτοις κακοῖς" ἅμα δὲ τῷ παρα- 

γενέσϑαι πρὺς τοιοῦτον τόπον, ὃν οὔτε τοῖς ϑηρί- 

ote οὔτε τοῖς ὑποξυγίοις δυνατὸν ἦν παρελϑεῖν διὰ 

τὴν στενότητα, δχεδὸν ἐπὶ τρί ἡμιστάδια τῆς 5 

ἀπορρῶγος καὶ πρὸ τοῦ μὲν οὔσης, τότε δὲ καὶ μᾶλ- 

λον ἔτι προσφάτως ἀπερρωγυίας, ἐνταῦϑα πάλιν ἀϑυ- 
8 μῆσαι καὶ διατραπῆναι συνέβη τὸ πλῆϑος. τὸ μὲν 

οὖν πρῶτον ἐπεβάλετο περιελθεῖν τὰς δυσχωρίας ὃ 
τῶν Καρχηδονίων στρατηγός᾽ ἐπιγενομένης δὲ χιό- 10 

νος καὶ ταύτην ἀδύνατον ποιούσης τὴν πορείαν, 

δῦ ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς. τὸ γὰρ συμβαῖνον ἴδιον ἦν 
καὶ παρηλλαγμένον. ἐπὶ γὰρ τὴν προὐπάρχουσαν 
χιόνα καὶ διαμεμενηκυῖαν ἔκ τοῦ πρότερον χειμῶ- 

vog ἄρτι τῆς ἐπ᾽ ἔτους πεπτωκυίας, ταύτην μὲν εὖ- ιτὖ 

διάκοπτον εἶναι συνέβαινε καὶ διὰ τὸ πρόσφατον 

οὖσαν ἁπαλὴν ὑπάρχειν καὶ διὰ τὸ μηδέπω βάϑος 
2 ἔχειν. ὁπότε δὲ ταύτην διαπατήσαντες ἐπὶ τὴν ὑπο- 
κάτω καὶ συνεστηκυῖαν ἐπιβαῖεν, οὐκέτι διέκοπτον, 
ἀλλ᾽ ἐπέπλεον ὀλισϑάνοντες ἀμφοτέροις ἅμα τοῖς 30 
ποσί, καϑάπερ ἐπὶ τῇ γῇ συμβαίνει τοῖς διὰ τῶν 

245. 3 ἀκροπήλων πορευομένοις. τὸ δὲ συνεξακολουϑοῦν 

4 τούτοις ἔτι δυσχερέστερον ὑπῆρχεν. ol μὲν γὰρ &v- 

δοες οὐ δυνάμενοι τὴν κάτω χιόνα διακόπτειν, ὁπότε 

πεσόντες βουληϑεῖεν ἢ τοῖς γόνασιν ἢ ταῖς χερσὶ 3 

προσεξερείσασϑαι πρὸς τὴν ἐξανάστασιν, τότε καὶ 

μᾶλλον ἐπέπλεον ἅμα πᾶσι τοῖς ἐρείσμασιν, ἐπὶ 
ὅ πολὺ καταφερῶν ὄντων τῶν χωρίων" τὰ δ᾽ ὑπο- 
ξύγια διέκοπτεν, ὅτε πέσοι, τὴν κάτω χιόνα κατὰ 229. 

τὴν διανάστασιν, διακόψαντα δ᾽ ἔμενε μετὰ τῶν φορ- 30. 

τίων οἷον καταπεπηγότα διά τε τὸ βάρος καὶ διὰ 
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τὸ πῆγμα τῆς προὐπαρχούδσης χιόνος. ὅϑεν ἀπο-θ 

στὰς τῆς τοιαύτης ἐλπίδος ἐστρατοπέδευσε περὶ τὴν 

δάχιν, διαμησάμενος τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ χιόνα, καὶ μετὰ 
ταῦτα παραστήσας τὰ πλήϑη τὸν κρημνὸν ἑξῳκο- 

s δόμει μετὰ πολλῆς ταλαιπωρίας. τοῖς μὲν οὖν ὑπο-ἴ 
ξυγίοις καὶ τοῖς ἵπποις ἱκανὴν ἐποίησε πάροδον ἐν 

ἡμέρᾳ μιᾷ. διὸ καὶ ταῦτα μὲν εὐθέως διαγαγὼν 
καὶ καταστρατοπεδεύδσας περὶ τοὺς ἐκφεύγοντας ἤδη 

τὴν χιόνα τόπους διαφῆκε πρὸς τὰς νομάς, τοὺς δὲ 8 

10 Νομάδας ἀνὰ μέρος προῆγε πρὸς τὴν οἰκοδομίαν 

καὶ μόλις ἐν ἡμέραις τρισὶ κακοπαϑήδσας διήγαγε τὰ 

ϑηρία. καὶ τάδε συνέβαινε κακῶς ὑπὸ τοῦ λιμοῦ δια- 

τεϑεῖσθαι" τῶν γὰρ "Ἄλπεων τὰ μὲν ἄκρα καὶ τὰϑ 

πρὸς τὰς ὑπερβολὰς ἀνήκοντα τελέως ἄδενδρα καὶ 

15 ψιλὰ πάντ᾽ ἔστι διὰ τὸ συνεχῶς ἐπιμένειν τὴν χιόνα 

καὶ ϑέρους καὶ χειμῶνος, τὰ δ᾽ ὑπὸ μέσην τὴν παρ- 

ώρειαν ἐξ ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν ὑλοφόρα καὶ δὲν- 

δροφόρα καὶ τὸ ὅλον οὐἰκήσιμ᾽ ἔστιν. 

᾿ἀννίβας δὲ συναϑροίδας ὁμοῦ πᾶσαν τὴν δύνα- 56 
20 μὲν κατέβαινε καὶ τριταῖος ἀπὸ τῶν προειρημένων 

κρημνῶν διανύσας ἥψατο τῶν ἐπιπέδων. πολλοὺς 2 

μὲν ἀπολωλεκὼς τῶν στρατιωτῶν ὑπό τε τῶν πολε- 
μίων καὶ τῶν ποταμῶν ἐν τῇ καϑόλου πορεία, πολ- 
λοὺς δ᾽ ὑπὸ τῶν κρημνῶν καὶ τῶν δυσχωριῶν κατὰ 

5 τὰς άλπεις, οὐ μόνον ἄνδρας, ἔτι δὲ πλείους ἵππους 

546, χαὺ ὑποξύγια. τέλος δὲ τὴν μὲν πᾶσαν πορείαν ἐκ 8 
Καινῆς πόλεως év πέντε μησὶ ποιησάμενος τὴν δὲ 

τῶν Ἄλπεων ὑπερβολὴν ἡμέραις δεκαπέντε κατῆρε 

τολμηρῶς εἰς τὰ περὶ τὸν Πάδον πεδία καὶ τὸ τῶν 

30 ᾿Ινσόμβρων ἔϑνος, ἔχων τὸ διασῳζόμενον μέρος τῆς 4 
μὲν τῶν Λιβύων δυνάμεως πεζοὺς μυρίους καὶ δισ- 
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χιλίους, τῆς δὲ τῶν ᾿Ιβήρων εἰς ὀχτακισχιλίους, ἵπ- 

πεῖς δὲ τοὺς πάντας οὐ πλείους ἑξακισχιλίων, ὡς 

αὐτὸς ἐν τῇ στήλῃ τῇ περὶ τοῦ πλήϑους ἐχούσῃ 

ὅ τὴν ἐπιγραφὴν ἐπὶ Μακινίῳ διασαφεῖ. κατὰ δὲ τοὺς 280. 

αὐτοὺς καιρούς. ὡς ἐπάνω προεῖπα, Πόπλιος ἀπο- 5 

λελοιπὼς τὰς δυνάμεις Γναΐῳ τἀδελφῷ καὶ παρα- 

κεχληκὼς αὐτὸν ἔχεσϑαι τῶν ἐν ᾿1βηρίᾳ πραγμάτων 

καὶ πολεμεῖν ἐρρωμένως ᾿“σδρούβα. κατέπλευσε μετ᾽ 
6 ὀλίγων αὐτὸς εἰς Πίσας. ποιησάμενος δὲ τὴν πο- 

ρείαν διὰ Τυρρηνίας καὶ παραλαβὼν τὰ παρὰ τῶν 10 

ἑξαπελέκεων στρατόπεδα τὰ προκαϑήμενα καὶ προσ- 
πολεμοῦντα τοῖς Βοίοις ἧκε πρὸς τὰ περὶ τὸν Πά- 
δον πεδία καὶ καταστρατοπεδεύδας ἐπεῖχε τοῖς πολε- 

μίοις. σπεύδων συμβαλεῖν εἰς μάχην. 

δΙ Ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὴ καὶ τὴν διήγησιν καὶ τοὺς ἦγε- 15 

μόνας ἀμφοτέρων καὶ τὸν πόλεμον εἰς ᾿Ιταλίαν ἠγά- 

yousv, πρὸ τοῦ τῶν ἀγώνων ἄρξασθαι βραχέα 

βουλόμεϑα περὶ τῶν ἁρμοξζόντων τῇ πραγματείᾳ 

2 διελθεῖν. ἴσως γὰρ δή τινες ἐπιζητήδσουσι πῶς πε- 

ποιημένοι τὸν πλεῖστον λόγον ὑπὲρ τῶν κατὰ Διβύην 30 

καὶ xcv ᾿Ιβηρίαν τόπων οὔτε περὶ τοῦ xo9' 'Hoa- 
κλέους στήλας στόματος οὐδὲν ἐπὶ πλεῖον εἰρήκα- 
μὲν οὔτε περὶ τῆς ἔξω ϑαλάττης καὶ τῶν iv ταύτῃ 

8 συμβαινόντων ἰδιωμάτων, οὐδὲ μὴν περὶ τῶν Βρετ- 
τανικῶν νήσων καὶ τῆς τοῦ καττιτέρου κατασχευῆς. 95 

ἔτι δὲ τῶν ἀργυρείων καὶ χρυσείων τῶν κατ᾽ αὐτὴν 

241. Ἰβηρίαν. ὑπὲρ ὧν οἵ συγγραφεῖς ἀμφισβητοῦντες 
πρὸς ἀλλήλους τὸν πλεῖστον διατίϑενται λόγον. 

4 ἡμεῖς δ᾽ οὐχὶ νομίζοντες ἀλλότριον εἶναι τοῦτο τὸ 
μέρος τῆς ἱστορίας, διὰ τοῦτο παρελείπομεν. ἀλλὰ 80 

πρῶτον μὲν οὐ βουλόμενοι παρ᾽ ἕκαστα διασπᾶν τὴν 
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διήγησιν οὐδ᾽ ἀποπλανᾶν ἀπὸ τῆς πραγματικῆς ὑπο- 
ϑέσεως τοὺς φιληκοοῦντας. δεύτερον δὲ χρίνοντες ὅ 

οὐ διερριμμένην οὐδ᾽ ἐν παρέργῳ ποιήσασϑαι τὴν 

περὶ αὐτῶν μνήμην, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν καὶ τόπον 

καὶ χαιρὸν ἀπονείμαντες τῷ μέρει τούτῳ. καϑ' ὅσον 

οἷοί τ᾽ ἐσμέν. τὴν ἀλήϑειαν περὶ αὐτῶν ἐξηγήσα- 

σϑαι. διόπερ οὐ χρὴ ϑαυμάζειν οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἑξῆς, ὃ 

ἐὰν ἐπί τινας τόπους ἐρχόμενοι τοιούτους παραλεί- 

πῶμεὲεν τοῦτο τὸ μέρος διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας. 231. 

εἰ δέ τινες πάντως ἐπιζητοῦσι κατὰ τόπον καὶ κατὰ 

μέρος τῶν τοιούτων ἀκούειν, ἴσως ἀγνοοῦσι παρα- 

πλήσιόν τι πάδχοντες τοῖς λίχνοις τῶν δειπνητῶν. 

καὶ γὰρ ἐκεῖνον πάντων ἀπογευόμενονι τῶν παρα- 8 

χειμένων οὔτε κατὰ τὸ παρὸν οὐδενὸς ἀληϑινῶς 

ἀπολαύουσι τῶν βρωμάτων οὔτ᾽ εἰς τὸ μέλλον ὠφέ- 
Auuov ἐξ αὐτῶν τὴν ἀνάδοσιν καὶ τροφὴν κομίξον- 
ται, πᾶν δὲ τοὐναντίον’ οἵ τε περὶ τὴν ἀνάγνωσιν 9 

τὸ παραπλήσιον ποιοῦντες οὔτε τῆς παραυτίκα ÓL- 

αγωγῆς ἀληϑινῶς οὔτε τῆς εἰς τὸ μέλλον ὠφελείας 

στοχάζονται δεόντως. 

Ζιότι μὲν oov, si καί τι τῶν τῆς ἱστορίας μερῶν ὃ8 
ἄλλο, καὶ τοῦτο προσδεῖ λόγου καὶ διορϑώσεως ἀλη- 

ϑινωτέρας. προφανὲς ἐκ πολλῶν μάλιστα δ᾽ ἐκ 
τούτων. δχεδὸν γὰρ πάντων, εἰ δὲ μή ye, τῶν 2 

πλείστων συγγραφέων πεπειραμένων μὲν ἐξηγεῖ- 
ὅϑαν τὰς ἰδιότητας καὶ ϑέδεις τῶν περὶ τὰς ἐσχα- 
τιὰς τόπων τῆς καϑ' ἡμᾶς οἰκουμένης, ἐν πολλοῖς 

08 τῶν πλείστων διημαρτηχύότων. παραλείπειν μὲν 8 
οὐδαμῶς καϑήκει. ῥητέον δέ τι πρὸς αὐτοὺς οὐκ 

80 ἐχ παρέργου καὶ διερριμμένως ἀλλ᾽ ἐξ ἐπιστάσεως, 
M Lud / , 2 - ν 2 3 7) χαὺ ῥητέον οὐκ ἑἕπιτιμῶντας οὐδ᾽ ἐπιπλήττοντας. 4 
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248. ἐπαινοῦντας ὃὲ μᾶλλον x«l διορϑουμένους τὴν 
ἄγνοιαν αὐτῶν, γινώσχοντας ὅτι κἀκεῖνοι τῶν νῦν 
καιρῶν ἐπιλαβόμενοι πολλὰ τῶν αὐτοῖς εἰρημένων 

ὅ εἰς διόρϑωσιν ἂν καὶ μετάϑεσιν ἤγαγον. ἐν μὲν 
γὰρ τῷ προγεγονότι χρόνῳ σπανίους ἂν εὕροι τις s 
τῶν ᾿Βλλήνων τοὺς ἐπιβεβλημένους πολυπραγμονεῖν 
τὰ κατὰ τὰς ἐσχατιὰς διὰ τὸ τῆς ἐπιβολῆς ἀδύνα- 

ὅτον. πολλοὶ μὲν γὰρ ἦσαν οἱ κατὰ ϑάλατταν τότε 
κίνδυνοι καὶ δυσεξαρίϑμητοι, πολλαπλάσιοι δὲ τού- 

τῶν οἱ κατὰ γῆν. ἀλλ᾽ εἰ καί τις ἢ κατ᾽ ἀνάγκην 1 
ἢ κατὰ προαίρεσιν ἐξίκοιτο πρὸς τὰ πέρατα τῆς 
“ΠΟΤ οὐδ᾽ οὕτως ἤνυεν τὸ προχείμενον. δυσ- 
χερὲς μὲν yo ἐπὶ πλέον τινῶν αὐτόπτην γενέσϑαι 
διὰ τὸ τοὺς μὲν ἐκβεβαορβαρῶσϑαι τοὺς δ᾽ ἐρήμου 
εἶναι τόπους, ἔτι δὲ 1 τ τον τὸ περὶ τῶν δρα- 15 
ϑέντων διὰ λόγου τι γνῶναι καὶ μαϑεῖν διὰ τὸ τῆς 

9 φωνῆς ἐξηλλαγμένον. ἐὰν δὲ καὶ γνῷ τις, ἔτι τῶν 282 
πρὸ τοῦ δυσχερέστερον τὸ τῶν ἕωρακύτων τινὰ us- 
τρίῳ χρῆσθαι τρόπῳ καὶ καταφρονήσαντα τῆς πα- 
ραδοξολογίας καὶ το ἑαυτοῦ χάριν TOO. 20 
σαι τὴν ἀλήϑειαν καὶ μηδὲν τῶν πάρεξ ὄντων ἡμῖν 

99 ἀναγγεῖλαι. διόπερ οὐ δυσχεροῦς ἀλλ᾽ ἀδυνάτου 
σχεδὸν ὑπαρχούσης κατά γε τ. προγεγονότας και- 
Qove τῆς ἀληϑοῦς ἱστορίας ὑπὲρ τῶν πρδειρ μοῦ 
οὐχ εἴ τι παρέλιπον οὗ συλ IU ἢ διήμαρτον, ss 
τ τς αὐτοῖς ἄξιον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἔγνωσάν τι 
καὶ προεβίβασαν τὴν ἐμπειρίαν τὴν περὶ τούτων ἐν 
τοιούτοις καιροῖς, ἐπαινεῖν καὶ e αὐτοὺς 

ὃ δίκαιον. ἐν δὲ τοῖς xc9' ἡμᾶς τῶν μὲν κατὰ τὴν 
Acíav διὰ τὴν ᾿4λεξάνδρου δυναστείαν τῶν δὲ λοι- 30 
πῶν τόπων διὰ τὴν “Ῥωμαίων ὑπεροχὴν σχεδὸν 
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ἁπάντων πλωτῶν καὶ πορευτῶν γεγονότων, ἀπο- 4 

λελυμένων δὲ καὶ τῶν πρακτικῶν ἀνδρῶν τῆς περὶ 

τὰς πολεμικὰς καὶ πολιτικὰς πράξεις φιλοτιμίας, ἐκ 

249. δὲ τούτων πολλὰς καὶ μεγάλας ἀφορμὰς εἰληφότων 

5 εἰς τὸ πολυπραγμονεῖν καὶ φιλομαϑεῖν περὶ τῶν 

προειρημένων, δέον ἂν εἴη καὶ βέλτιον γινώσκειν ὅ 

καὶ ἀληϑινώτερον ὑπὲρ τῶν πρότερον ἀγνοουμένων. 

ὅπερ ἡμεῖς αὐτοί τε πειρασόμεϑα ποιεῖν, λαβόντες 6 

ἁρμόξοντα τόπον ἐν τῇ πραγματείᾳ τῷ μέρει τούτῳ. 

ὸ τούς τὲ φιλοπευστοῦντας ὁλοσχερέστερον βουλησό- 

μξεῦα συνεπιστῆσαι περὶ τῶν προειρημένων, ἐπειδὴ 1 

καὶ τὸ πλεῖον τούτου χάριν ὑπεδεξάμεϑα τοὺς κιν- 

δύνους [καὶ τὰς κακοπαϑείας) τοὺς συμβάντας ἡμῖν 

ἐν πλάνῃ τῇ κατὰ Διβύην καὶ κατ᾽ ᾿Ι1βηρίαν, ἔτι δὲ 

i5 Γαλατίαν καὶ τὴν ἔξωϑεν ταύταις ταῖς χώραις συγ- 

κυροῦσαν ϑάλατταν. ἵνα διορϑωσάμενοι τὴν τῶν 8 

προγεγονότων ἄγνοιαν ἕν τούτοις γνώριμα ποιή- 
^" er Ἁ -Ὁ- à] , ^ , 

ecuev τοῖς Ἕλλησι καὶ ταῦτα τὰ μέρη τῆς oixov- 
, ^ ? , 72 ? S Ἁ , 

μένης. νῦν δ᾽ ἀναδραμόντες ἐπὶ τὴν παρέκβασιν 9 

20 τῆς διηγήσεως πειρασόμεϑα δηλοῦν τοὺς γενομέ- 
, , 2 3 , e , M 

vove ἐκ παρατάξεως ἐν ᾿Ιταλίᾳ Ῥωμαίοις καὶ Καρ- 
χηδονίοις ἀγῶνας. 

Τὸ μὲν οὖν πλῆϑος τῆς δυνάμεως, ὅπερ ἔχων 60 233. 
᾿ἀννίβας ἐνέβαλεν εἰς ᾿Ιταλίαν, ἤδη δεδηλώκαμεν. 

25 μετὰ δὲ τὴν εἰσβολὴν καταστρατοπεδεύσας ὑπ᾽ αὐ-3- 

τὴν τὴν παρώρειαν τῶν Ἄλπεων τὰς μὲν ἀρχὰς 
ἀνελάμβανε τὰς δυνάμεις. οὐ γὰρ μόνον ὑπὸ τῶν 8 
5 , M , E ^ 7 - 

ἀναβάσεων καὶ καταβάσεων, ἔτι δὲ τραχυτήτων τῶν 

κατὰ τὰς ὑπερβολάς, δεινῶς τεταλαιπωρήκει τὸ σύμ- 

80 παν αὐτῷ στρατόπεδον, ἀλλὰ καὶ τῇ τῶν ἐπιτηδείων 

σπάνει καὶ ταῖς τῶν σωμάτων ἀϑεραπευσίαις κα- 
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ἀχκῶς ἀπήλλαττε. πολλοὶ δὲ καὶ καϑυφεῖνϑ᾽ ἑαυτοὺς 
ὁλοσχερῶς διὰ τὴν ἔνδειαν καὶ συνέχειαν τῶν πό- 

νῶν. οὔτε (γὰρ) διακομίξειν εἰς τοσαύτας μυριάδας 

διὰ τοιούτων τόπων δαψιλῆ τὰ πρὸς τὴν τροφὴν 
οἷοί τ’ ἦσαν, ἅ τε καὶ παρεχόμιξον, ἅμα τῇ τῶν 5 

950. ὑποζυγίων καταφϑορᾷ καὶ τούτων τὰ πλεῖστα συν- 

δαπώλλυτο. διόπερ δρομήδας ἀπὸ τῆς τοῦ Ῥοδανοῦ 

διαβάσεως, πεζοὺς μὲν εἰς ὀκτακισχιλίους καὶ τρισ- 

μυρίους ἔχων ἱππεῖς δὲ πλείους ὀχτακισχιλίων, 

σχεδόν που τὴν ἡμίσειαν τῆς δυνάμεως, καϑάπερ 10 

6 ἐπάνω προεῖπον, ἕν ταῖς ὑπερβολαῖς διέφϑειρεν. ot 

ys μὴν σωϑέντες καὶ ταῖς ἐπιφανείαις καὶ τῇ λοιπῇ 

διαϑέσει διὰ τὴν συνέχειαν τῶν προειρημένων πό- 

νῶν οἷον ἀποτεϑηριωμένοι πάντες ἦσαν. πολλὴν 
οὖν ποιούμενος πρόνοιαν ᾿ἀννίβας τῆς ἐπιμελείας 15 
αὐτῶν ἀνεχτᾶτο καὶ τὰς ψυχὰς ἅμα καὶ τὰ σώματα 

8TÀv ἀνδρῶν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἵππων. μετὰ δὲ 
ταῦτα. προσανειληφυίας ἤδη τῆς δυνάμεως. τῶν 

Tevoívov, ot τυγχάνουσι πρὸς τῇ παρωρείᾳ κατοι- 

κοῦντες, στασιαζόντων μὲν πρὸς τοὺς ᾿Ινσομβρας 20 

9 ἀπιστούντων δὲ τοῖς Καρχηδονίοις, τὸ μὲν πρῶ- 

τον αὐτοὺς εἰς φιλίαν προυκαλεῖτο καὶ συμμαχίαν" 

οὐχ ὑπακουόντων δὲ περιστρατοπεδεύδας τὴν βα- 
ουτάτην πόλιν ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐξεπολιόρκησεν. 

10χατασφάξας δὲ τοὺς ἐναντιωϑέντας αὐτῷ τοιοῦτον 25 

ἐνειργάδατο φόβον τοῖς σύνεγγυς κατοικοῦσιν τῶν 

βαρβάρων ὥστε πάντας ἔκ χειρὸς παραγίνεσϑαι, 
11 διδόντας αὑτοὺς εἰς τὴν πίστιν. τὸ δὲ λοιπὸν πλῆ- 

€oc τῶν τὰ πεδία κατοικούντων Κελτῶν ἑσπού- 

δαξε μὲν κοινωνεῖν τοῖς Καρχηδονίοις τῶν πραγμά- 234. 

1 τῶν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπιβολήν" παρηλλαχότων δὲ 
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τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων ἤδη τοὺς πλείστους 
αὐτῶν καὶ διακεκλεικότων, ἡσυχίαν ἦγον" τινὲς δὲ 

καὶ συστρατεύειν ἠναγκάξοντο τοῖς “Ῥωμαίοις. εἰς 18 

ἃ βλέπων ᾿ἀννίβας ἔκρινε μὴ μέλλειν ἀλλὰ προ- 
ἄγειν εἰς τοὔμπροσϑεν καὶ πράττειν τι πρὸς τὸ ϑαρ- 

ρῆσαι τοὺς βουλομένους μετέχειν σφίσι τῶν αὐτῶν 

ἐλπίδων. 

Προϑέμενος δὲ ταῦτα καὶ τὸν Πόπλιον ἀκούων Ο] 
ἤδη διαβεβηκέναι τὸν Πάδον μετὰ τῶν δυνάμεων 

10 καὶ σύνεγγυς εἶναι, τὸ μὲν πρῶτον ἠπίστει τοῖς 

951. προσαγγελλομένοις, ἐνθυμούμενος μὲν ὅτι πρότερον 2 

ἡμέραις ὀλίγαις αὐτὸν ἀπέλιπε περὶ τὴν τοῦ “Ροδα- 

νοῦ διάβασιν, καὶ συλλογιζόμενος τόν τε πλοῦν τὸν 

ἀπὸ Μασσαλίας εἰς Τυρρηνίαν ὡς μακρὸς καὶ δυσ- 

15 παρακόμιστος εἴη, πρὸς δὲ τούτοις τὴν πορείαν 8 

ἱστορῶν τὴν ἀπὸ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους διὰ τῆς 

᾿Ιταλίας μέχρι πρὸς τὰς ΄Ἄλπεις ὡς πολλὴ καὶ Óvc- 
δίοδος ὑπάρχει στρατοπέδοις. πλειόνων δὲ καὶ 4 
σαφεστέρως ἀεὶ προσαγγελλόντων. ἐθαύμαξε καὶ 

eo Χατεπέπληχτο τὴν ὅλην ἐπιβολὴν καὶ τὴν πρᾶξιν 

τοῦ στρατηγοῦ. τὸ δὲ παραπλήσιον συνέβαινε πά- ὅ 

ὄχειν καὶ τὸν Πόπλιον: τὰς μὲν γὰρ ἀρχὰς οὐδ᾽ 
ἐπιβάλλεσϑαι τῇ διὰ τῶν "AAzsov ἤλπισε πορείᾳ τὸν 
"AvvíiBav δυνάμεσιν ἀλλοφύλοις" εἰ δὲ καὶ τολμή- 

25 ὅσαι, καταφϑαρήσεσϑαι προδήλως αὐτὸν ὑπελάμβανεν. 

διόπερ ἐν τοιούτοις ὧν διαλογισμοῖς. ὡς ἐπυνϑά-θ 

vero καὶ σεσῶσϑαι καὶ πολιορκεῖν αὐτὸν ἤδη τινὰς 

πόλεις ἐν ᾿Ιταλίᾳ, κατεπέπληκτο τὴν τόλμαν καὶ τὸ 

παράβολον τἀνδρός. τὸ δ᾽ αὐτὸ συνέβαινεν καὶ τοῖς * 

so ἐν τῇ Ῥώμῃ πεπονϑέναι περὶ τῶν προσπιπτόντων. 
ἄρτι γὰρ τῆς τελευταίας φήμης καταληγούσης ὑπὲρ 8 

e 
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τῶν Καρχηδονίων ὅτι Ζάκανϑαν εἰλήφασιν. καὶ πρὸς 

ταύτην βεβουλευμένων τὴν ἔννοιαν, καὶ τὸν μὲν 
er - - 2 / 2 N ἕνα τῶν στρατηγῶν ἐξαπεσταλκότων εἰς τὴν Ζι:- 

βύην, ὡς αὐτὴν τὴν Καρχηδόνα πολιορκήδοντα, 

τὸν ἕτερον δ᾽ εἰς ᾿Ιβηρίαν, ὡς πρὸς ᾿Αννίβαν ἐκεῖ 235. 

διαπολεμήσοντα, παρῆν ἀγγελία διότι πάρεστιν ᾿᾽4ν- 

νίβας μετὰ δυνάμεως καὶ πολιορκεῖ τινας ἤδη πό- 

9λεις ἐν ᾿Ιταλίᾳ. διότε παραδόξου φανέντος αὐτοῖς, 

τοῦ γινομένου, διαταραχϑέντες παραχρῆμα πρὸς τὸν 

Τεβέριον εἰς τὸ Ζιλύβαιον ἐξαπέστελλον, δηλοῦντες 

μὲν τὴν παρουσίαν τῶν πολεμίων, οἰόμενοι δὲ δεῖν 
ἀφέμενον τῶν προκειμένων κατὰ σπουδὴν βοηϑεῖν 

τοτοῖρ ἰδίοις πράγμασιν. ὃ δὲ Τεβέριος τοὺς μὲν 
202. ἀπὸ τοῦ στόλου παραυτίκα συναϑροίσας ἐξέπεμψε, 

παραγγείλας ποιεῖσϑαι τὸν πλοῦν ὡς ἐπ᾽ οἴκου" 

τὰς δὲ πεζικὰς δυνάμεις ἐξώρκισε διὰ τῶν χιλιάρ- 

χῶν, τάξας ἡμέραν ἐν y δεήσει πάντας ἐν ᾿Δριμίνῳ 

11 γενέσϑαι κοιταίους. αὕτη δ᾽ ἔστι πόλις παρὰ τὸν 

᾿δρίαν ἐπὶ τῷ πέρατι κειμένη τῶν περὶ τὸν Πάδον 
12 πεδίων ὡς ἀπὸ μεσημβρίας. πανταχόϑεν δὲ τοῦ 

κινήματος ἅμα γινομένου, καὶ τῶν συμβαινόντων 

πᾶσι παρὰ δόξαν προσπιπτόντων, ἦν παρ᾽ ἑκάστοις 
ἐπίστασις ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος οὐκ εὐκαταφρόνητος. 

02 “Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἤδη συνεγγίζοντες 
ἀλλήλοις ᾿δννίβας καὶ Πόπλιος ἐπεβάλοντο παρα- 

καλεῖν τὰς ἑαυτῶν δυνάμεις, ἕκάτερος προϑέμενος 
τὰ πρέποντα τοῖς παροῦσι καιροῖρ. ᾿άΔννίβας μὲν 
οὖν διὰ τοιοῦδέ τινος ἐνεχείρει τρόπου ποιεῖσϑαι 

ϑτὴν παραίνεσιν. συναγαγὼν γὰρ τὰ πλήϑη παρ- 

ἤγαγεν νεανίσκους τῶν αἰγμαλώτων. οὖς εἰλήφει κα- 

κοποιοῦντας τὴν πορείαν ἕν ταῖς περὶ τὰς ΄Ἄλπεις 

10 

15 

25 

90 



POLYB. HISTOR. III 61—63. 281 

δυσχωρίαις. τούτους δὲ κακῶς διετίθετο, παρα- 4 

σκευαζόμενος πρὸς τὸ μέλλον" xal γὰρ δεσμοὺς εἴ- 

χον βαρεῖς καὶ τῷ λιμῷ συνέσχηντο, καὶ ταῖς πλη- 

γαῖς αὐτῶν τὰ σώματα διέφϑαρτο. καϑίσας οὖν ὕ 

5 τούτους εἰς τὸ μέσον προέϑηχε πανοπλίας Γαλατι- 

χκάς, οἵαις εἰώϑασιν οἵ βασιλεῖς αὐτῶν, ὅταν μονο- 

μαχεῖν μέλλωσιν. καταχοσμεῖσϑαι᾽ πρὸς δὲ τούτοις 

ἵππους παρέστησε καὶ σάγους εἰσήνεγκε πολυτελεῖς. 

κἄπειτα τῶν νεανίσκων ἤρετο τίνες αὐτῶν βούλον-θ 

10 ται διαγωνίσασθαι πρὸς ἀλλήλους ἐφ᾽ ᾧ τὸν μὲν 
νικήσαντα τὰ προχείμενα λαμβάνειν ἄϑλα. τὸν δ᾽ 

ἡττηϑέντα τῶν παρόντων ἀπηλλάχϑαι κακῶν. τε- 380, 

λευτήσαντα τὸν βίον. πάντων δ᾽ ἀναβοησάντων Ἰ 

ἅμα καὶ δηλούντων ὅτι βούλονται μονομαχεῖν. κλη- 

15 ρώσασϑαν προσέταξε καὶ δύο τοὺς λαχόντας καϑ- 

οπλισαμένους ἐχέλευσε μάχεσϑαι πρὸς ἀλλήλους. 
παραυτίκα υὲν οὖν ἀκούσαντες ob νεανίδκον ταῦτα 8 

258. καὶ τὰς χεῖρας ἐξαίροντες εὔχοντο τοῖς ϑεοῖς, σπεύ- 

δὼν ἕκαστος αὐτὸς γενέσϑαι τῶν λαχόντων. ἐπεὶ 9 

20 δ᾽ ἐδηλώϑη τὰ κατὰ τὸν χλῆρον, ἦσαν οἱ μὲν εἰ- 
ληχότες περιχαρεῖς, οἱ δ᾽ ἄλλοι τοὐναντίον. γενο- 10 

μένης δὲ τῆς μάχης οὐχ ἧττον ἐμακάριξον οἵ περι- 

λειπόμενοι τῶν αἰχμαλώτων τὸν τεϑνεῶτα τοῦ νε- 

νικηκότος. ὧς πολλῶν καὶ μεγάλων κακῶν ἐχείνου 

ο5 μὲν GmoAsAvuévov, σφᾶς δ᾽ αὐτοὺς ἀχμὴν ὑπομέ- 
vovrag. ἦν. δὲ παραπλησία καὶ περὶ τοὺς πολλοὺς 11 

τῶν Καρχηδονίων ἡ διάληψις" ἐκ παραϑέσεως γὰρ 

ϑεωρουμένης τῆς τῶν ἀγομένων καὶ ζώντων ταλαι- 

πωρίας, τούτους μὲν ἠλέουν, τὸν δὲ τεϑνεῶτα πάν- 

30 τες ἐμακάριζον. ᾿ἀννίβας δὲ διὰ τῶν προειρημένων 63 
τὴν προκειμένην διάϑεσιν ἐνεργασάμενος ταῖς τῶν 
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2 δυνάμεων ψυχαῖς, μετὰ ταῦτα προελϑὼν αὐτὸς τού- 

του χάριν ἔφη παρεισάγειν τοὺς αἰχμαλώτους, ἵν᾽ 

ἐπὶ τῶν ἀλλοτρίων συμπτωμάτων ἐναργῶς ϑεασά- 

uevou τὸ συμβαῖνον βέλτιον ὑπὲρ τῶν σφίσι παρ- 
3óvrov βουλεύωνται πραγμάτων. εἰς παραπλήσιον 

γὰρ αὐτοὺς ἀγῶνα καὶ καιρὸν τὴν τύχην συγκε- 

κλεικέναν καὶ παραπλήσια τοῖς νῦν ἄϑλα προτε- 

4 ϑεικέναι. δεῖν γὰρ ἢ νικᾶν ἢ ϑνήσκειν ἢ τοῖς 

ἐχϑοοῖς ὑποχειρίους γενέσϑαι ξῶντας. εἶναι δ᾽ ἐκ 

μὲν τοῦ νικᾶν ἄϑλον οὐχ ἵππους καὶ σάγους, ἀλλὰ τὸ 
τὸ πάντων ἀνθρώπων γενέσθαι μακαριωτάτους, 

ὅ χρατήσαντας τῆς Ῥωμαίων εὐδαιμονίας, ἐκ δὲ τοῦ 

μαχομένους τι παϑεῖν, διαγωνιζομένους ἕως τῆς 

ἐσχάτης ἀναπνοῆς ὑπὲρ τῆς καλλίστης ἐλπίδος μετ- 

αλλάξαι τὸν βίον ἐν χειρῶν νόμῳ, μηδενὸς κακοῦ 
ὁ λαβόντας πεῖραν. τοῖς δ᾽ ἡττωμένοις καὶ διὰ τὴν 

πρὸς τὸ ζῆν ἐπιϑυμίαν ὑπομένουσι φεύγειν ἢ κατ᾽ 

ἄλλον τινὰ τρόπον ἑλομένοις τὸ Civ παντὸς κακοῦ 997. 

Ἱ καὶ πάδης ἀτυχίας μετασχεῖν. οὐδένα γὰρ οὕτως 
ἀλόγιστον οὐδὲ νωϑρὸν αὐτῶν ὑπάρχειν, ὃς μνημο- 30 

νεύων μὲν τοῦ μήκους τῆς ὁδοῦ τῆς διηνυσμένης 

ἐκ τῶν πατρίδων, μνημονεύων δὲ τοῦ πλήϑους 
204. τῶν μεταξὺ πολεμίων, εἰδὼς δὲ τὰ μεγέϑη τῶν 

ποταμῶν ὧν διεπέρασεν, ἐλπίσαι ποτ᾽ ἂν ὅτι φεύ- 
8yov εἰς τὴν οἰκείαν ἀφίξεται. διόπερ ᾧετο δεῖν 35 

αὐτούς, ἀποκεκομμένης καϑόλου τῆς τοιαύτης ἐλπί- 

δος, τὴν αὐτὴν διάληψιν ποιεῖσϑαι περὶ τῶν καϑ' 
αὑτοὺς πραγμάτων ἥνπερ ἀρτίως ἐποιοῦντο περὶ 

ϑτῶν ἀλλοτρίων συμπτωμάτων. καϑάπερ γὰρ ἐπ᾽ 
ἐκείνων τὸν μὲν νικήσαντα καὶ τεϑνεῶτα πάντες 80 
ἐμακάριξον τοὺς δὲ ζῶντας ἠλέουν, οὕτως Gero 

ἐπ 

μι 5 
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δεῖν xoi περὶ τῶν xo9' αὑτοὺς διαλαμβάνειν καὶ 
πάντας ἰέναι πρὸς τοὺς ἀγῶνας, μάλιστα μὲν νική- 

δοντας, ἂν δὲ μὴ τοῦτ᾽ ἢ δυνατόν, ἀποθϑανουμέ- 
vovg. τὴν δὲ τοῦ ζῆν ἡττημένους ἐλπίδα κατὰ 10 

5 μηδένα τρόπον ἠξίου λαμβάνειν ἐν νῷ. τούτῳ γὰρ 11 

χρησαμένων αὐτῶν τῷ λογισμῷ καὶ τῇ προϑέδει 

ταύτῃ, καὶ τὸ νικᾶν ἅμα καὶ τὸ σῴώξεσϑαι προδήλως 
σφίσι συνεξακολουϑήσειν. πάντας γὰρ τοὺς ἢ κατὰ 12 

προαίρεσιν ἢ κατ᾽ ἀνάγκην τοιαύτῃ προϑέσει κεχρη- 

10 μένους οὐδέποτε διεψεῦσϑαι τοῦ κρατεῖν τῶν ἀντι- 
ταξαμένων. ὅταν δὲ δὴ καὶ τοῖς πολεμίοις συμ- 18 

βαίνῃ τὴν ἐναντίαν ἐλπίδα ταύτης ὑπάρχειν, ὃ νῦν 

ἐστι περὶ Ρωμαίους, ὥστε φεύγουσι πρόδηλον εἶναι 
τοῖς πλείστοις τὴν σωτηρίαν, παρακειμένης αὐτοῖς 

15 τῆς οἰκείας. δῆλον ὡς ἀνυπόστατος γίνοιτ᾽ ἂν ἡ 

τῶν ἀπηλπικότων τόλμα. τῶν δὲ πολλῶν ἀποδεχο- 14 
μένων τό τε παράδειγμα καὶ τοὺς λόγους καὶ λαμ- 

βανόντων δρμὴν καὶ παφράστασιν οἵαν ὃ παρακαλῶν 

ἐσπούδασε, τότε μὲν ἐπαινέσας αὐτοὺς διαφῆκε, τῇ 
20 δ᾽ ἐπαύριον ἀναξυγὴν ἅμα τῷ φωτὶ παρήγγειλε. 

Πόπλιος δὲ περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τὸν Πάδον 64 
ποταμὸν ἤδη πεπεραιωμένος, τὸν δὲ Τίκινον κρί- 388. 

νῶν εἰς τοὔμπροσϑεν διαβαίνειν. τοῖς μὲν ἐπιτη- 

955. δείοις γεφυροποιεῖν παρήγγειλε, τὰς δὲ λοιπὰς δυ- 

25 νάμεις συναγαγὼν παρεκάλει. τὰ μὲν οὖν πολλὰ 2 
τῶν λεγομένων ἦν περί τὲ τοῦ τῆς πατρίδος ἀξιώ- 
ματος καὶ τῶν προγονικῶν πράξεων. τὰ δὲ τοῦ 
παρεστῶτος καιροῦ τοιάδε. ἔφη γὰρ δεῖν καὶ μηδε- 8 
μίαν μὲν εἰληφότας πεῖραν ἐπὶ τοῦ παρόντος τῶν 

80 ὑπεναντίων, αὐτὸ δὲ τοῦτο γινώσκοντας ὅτι μέλ- 

λουσι πρὸς Καρχηδονίους κινδυνεύειν, ἀναμφισβή- 
Ponvs. HisT. I. 19 
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ἀτητον ἔχειν τὴν τοῦ wixüv ἐλπίδα. καὶ καϑόλου 
δεινὸν ἡγεῖσθαι καὶ παράλογον, εἰ τολμῶσι Καρχη- 

δόνιοι Ῥωμαίοις ἀντοφθαλμεῖν, πολλάκις μὲν ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἡττημένοι, πολλοὺς δ᾽ ἐξενηνοχότες φόρους, 
μόνον δ᾽ οὐχὶ δουλεύοντες αὐτοῖς ἤδη τοσούτους s 

ὅ χρόνους. ὅταν δέ, χωρὶς τῶν προειρημένων, καὶ τῶν 
νῦν παρόντων ἀνδρῶν ἔχωμεν ἐπὶ ποδὸν πεῖραν 
ὅτι μόνον οὐ τολμῶσι κατὰ πρόσωπον ἰδεῖν ἡμᾶς, 

τίνα χρὴ διάληψιν ποιεῖσθαι περὶ τοῦ μέλλοντος 

τοὺς ὀρϑῶς λογιζομένους: καὶ μὴν οὔτε τοὺς ἱππεῖς 10 
συμπεσόντας τοῖς παρ᾽ αὑτῶν ἱππεῦσι περὶ τὸν 
“Ῥοδανὸν ποταμὸν ἀπαλλάξαι καλῶς. ἀλλὰ πολλοὺς 

ἀποβαλόντας αὑτῶν φυγεῖν αἰσχρῶς μέχρι τῆς ἰδίας 

παρεμβολῆς, τόν vs στρατηγὸν αὐτῶν καὶ τὴν σύμ- 

πασαν δύναμιν ἐπιγνόντας τὴν παρουσίαν τῶν 15 

ἡμετέρων στρατιωτῶν φυγῇ παραπλησίαν ποιήσα- 
σϑαι τὴν ἀποχώρησιν καὶ παρὰ τὴν αὑτῶν προ- 

αίρεσιν διὰ τὸν φόβον κεχρῆσϑαι τῇ διὰ τῶν "AAzsov 

8 πορείᾳ. παρεῖναι δὲ καὶ νῦν ἔφη τὸν ᾿Δἀννίβαν, 
κατεφϑαρχότα μὲν τὸ πλεῖστον μέρος τῆς δυνάμεως, 26 

τὸ δὲ περιλειπόμενον ἀδύνατον καὶ δύσχρηστον 
ἔχοντα διὰ τὴν κακουχίαν, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἵπ- 
zv τοὺς μὲν πλείστους ἀπολωλεχότα, τοὺς δὲ λοι- 
ποὺς ἠχρειωκότα διὰ τὸ μῆκος καὶ τὴν δυσχέρειαν 

τῆς ὁδοῦ. δι’ ὧν ἐπιδεικνύειν ἐπειρᾶτο διότι μόνον ss 
10 ἐπιφανῆναι δεῖ τοῖς πολεμίοις. μάλιστα δ᾽ ἠξίου 

ϑαρρεῖν αὐτοὺς βλέποντας εἰς τὴν αὑτοῦ παρου- 
σίαν᾽ οὐδέποτε γὰρ ἂν ἀπολιπὼν τὸν στόλον καὶ 
τὰς ἐν ᾿Ιβηρίᾳα πράξεις, ἐφ᾽ ἃς ἀπεστάλη, δεῦρο 239. 

256. μετὰ τοιαύτης ἐλϑεῖν σπουδῆς. εἰ μὴ καὶ λίαν ἔκ 30 
τῶν κατὰ λόγον ἑώρα τὴν πρᾶξιν ταύτην ἀναγκαίαν 
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uiv οὖσαν τῇ πατρίδι, πρόδηλον δ᾽ ἐν αὐτῇ τὴν 

νίκην ὑπάρχουσαν. πάντων δὲ καὶ διὰ τὴν τοῦ 11 
λέγοντος πίστιν xci διὰ τὴν τῶν λεγομένων ἀλή- 

ϑειαν ἐχκϑύμως ἐχόντων πρὸς τὸ κινδυνεύειν, ἀπο- 

5 δεξάμενος αὐτῶν τὴν δρμὴν διαφῆκε, προδσπαρα- 

καλέσας ἑτοίμους εἶναι πρὸς τὸ παραγγελλόμενον. 

Τῇ δὲ κατὰ πόδας ἡμέρᾳ προῆγον ἀμφότεροι 65 
παρὰ τὸν ποταμὸν ἐκ τοῦ πρὸς τὰς Ἄλπεις μέρους, 

ἔχοντες εὐώνυμον μὲν οἱ ἹῬωμαῖοι. δεξιὸν δὲ τὸν 
10 ῥοῦν oí Καρχηδόνιοι. γνόντες δὲ τῇ δευτέρα διὰ 2 

τῶν προνομευόντων ὅτι σύνεγγύς εἰσιν ἀλλήλων. 

τότε μὲν αὐτοῦ καταστρατοπεδεύσαντες ἔμειναν. τῇ 8 

δ᾽ ἐπαύριον πᾶσαν τὴν ἵππον ἀναλαβόντες ἀμφό- 
τεροι. Πόπλιος δὲ καὶ τῶν πεζῶν τοὺς ἀκοντιστάς, 

15 προῆγον διὰ τοῦ πεδίου, σπεύδοντες κατοπτεῦσαι 

τὰς ἀλλήλων δυνάμεις. ἅμα δὲ τῷ πλησιάξειν αὗ- 4 
τοῖς καὶ συνιδεῖν τὸν κονιορτὸν ἐξαιρόμενον εὐ- 
ϑέως συνετάττοντο πρὸς μάχην. ὁ μὲν οὖν Iló-5 
πλιος προϑέμενος τοὺς ἀκοντιστὰς καὶ τοὺς ἅμα 

20 τούτοις Γαλατικοὺς ἱππεῖς, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐν μετ- 

ὦπῷ καταστήδας προήει βάδην. ὃ δ᾽ ᾿Αννίβας δ 
τὴν μὲν κεχαλινωμένην ἵππον καὶ πᾶν τὸ στάσιμον 

αὐτῆς κατὰ πρόσωπον τάξας ἀπήντα τοῖς πολεμίοις, 

τοὺς δὲ Νομαδικοὺς ἱππεῖς ἀφ᾽ ἑκατέρου τοῦ κέρα- 
?5 τος ἡτοιμάκει πρὸς κύχλωσιν. ἀμφοτέρων δὲ καὶ 

τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν ἱππέων φιλοτίμως διακει- 

μένων πρὸς τὸν κίνδυνον, τοιαύτην συνέβη γενέ- 

σϑαι τὴν πρώτην σύμπτωσιν ὥστε τοὺς ἀκοντιστὰς 

μὴ φϑάσαι τὸ πρῶτον ἐκβαλόντας βέλος. φεύγειν 

80 δ᾽ ἐγκλίναντας εὐθέως διὰ τῶν διαστημάτων ὑπὸ 
τὰς παρ᾽ αὑτῶν ἴλας, καταπλαγέντας τὴν ἐπιφορὰν 

195 
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καὶ περιδεεῖς γενομένους μὴ συμπατηϑῶσιν ὑπὸ 

8 τῶν ἐπιφερομένων ἱππέων. oí μὲν οὖν κατὰ πρόσ- 
cov ἀλλήλοις συμπεσόντες ἐπὶ πολὺν χρόνον ἑποί- 

257.9 ovv ἰσόρροπον τὸν κίνδυνον ὁμοῦ γὰρ ἦν ἵππο- 

μαχία καὶ πεξομαχία διὰ τὸ πλῆϑος τῶν παρα- 5 

10 χαταβαινόντων ἀνδρῶν ἕν αὐτῇ τῇ μάχῃ. τῶν δὲ 340. 

Νομάδων κυκλωσάντων καὶ κατόπιν ἐπιπεσόντων, 
oí μὲν πεζξζακοντισταὶ τὸ πρῶτον διαφυγόντες τὴν 
σύμπτωσιν τῶν ἱππέων τότε συνεπατήϑησαν ὑπὸ 

i700 πλήϑους καὶ τῆς ἐπιφορᾶς τῶν Νομάδων" οἵ τ 

δὲ κατὰ πρόσωπον ἐξ ἀρχῆς διαμαχόμενοι πρὸς 

τοὺς Καρχηδονίους. πολλοὺς μὲν αὑτῶν ἀπολωλε- 
κότες. ἔτι δὲ πλείους τῶν Καρχηδονίων διεφϑαρ- 

κότες, συνεπιϑεμένων ἀπ᾿ οὐρᾶς τῶν Νομάδων, 

ἐτράπησαν, oí μὲν πολλοὶ σποράδες, τινὲς δὲ περὶ 15 
τὸν ἡγεμόνα συστραφέντες. 

66 Πόπλιος μὲν οὖν ἀναξεύξας προσῆγε διὰ τῶν πε- 

δίων ἐπὶ τὴν τοῦ Πάδου γέφυραν, σπεύδων φϑά- 

2σαι διαβιβάσας τὰ στρατόπεδα. ϑεωρῶν γὰρ τοὺς 

μὲν τόπους ἐπιπέδους ὄντας. τοὺς δ᾽ ὑπεναντίους 20 

ἱπποκρατοῦντας, αὑτὸν δὲ βαρυνόμενον ὑπὸ τοῦ 
τραύματος. εἰς ἀσφαλὲς ἔκρινε δεῖν ἀποκαταστῆσαι 

ϑτὰς δυνάμεις. ᾿ἀννίβας δὲ μέχρι μέν τινος ὑπέλαβε 

τοῖς πεζικοῖς στρατοπέδοις αὐτοὺς διακινδυνεύειν" 

συνιδὼν δὲ κεκινηκότας ἐκ τῆς παρεμβολῆς. ἕως 

uiv τοῦ πρώτου ποταμοῦ καὶ τῆς ἐπὶ τούτῳ γεφύ- 

4ρας ἠκολούϑει, καταλαβὼν δὲ τὰς μὲν πλείστας 

τῶν σανίδων ἀνεσπασμένας, τοὺς δὲ φυλάττοντας 

τὴν γέφυραν ἔτι περὶ τὸν ποταμὸν ὑπολειπομένους, 
τούτων μὲν ἐγκρατὴς ἐγένετο, σχεδὸν ἑξακοσίων 30 

δόντων τὸν ἀριϑμόν" τοὺς δὲ λοιποὺς ἀκούων ἤδη 

t2 ὅ 
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πολὺ προειληφέναι. μεταβαλόμενος αὖϑις εἰς τάναν- 
τία παρὰ τὸν ποταμὸν ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, σπεύ- 

δὼν ἐπὶ τόπον εὐγεφύρωτον ἀφικέσϑαι τοῦ Πάδου. 

καταλύσας δὲ δευτεραῖος καὶ γεφυρώσας τοῖς πο-θ 

5 ταμίοις πλοίοις τὴν διάβασιν ᾿ἡσδρούβα μὲν ἐπ- 
ἕταξεν διακομίζειν τὸ πλῆϑος. αὐτὸς δὲ διαβὰς εὐ- 

ϑέως ἐχρημάτιζε τοῖς παραγεγονόσι πρεσβευταῖς ἀπὸ 

958. τῶν σύνεγγυς τόπων. ἅμα (γὰρ) τῷ γενέσϑαι τὸ προ-Ἰ 

τέρημα πάντες ἔσπευδον οἵ παρακείμενον Κελτοὶ 

10 χατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν καὶ φίλοι γένεσϑαι 

καὶ χορηγεῖν καὶ συστρατεύειν τοῖς Καρχηδονίοις. 
ἀποδεξάμενος δὲ τοὺς παρόντας φιλανθρώπως καὶ 8 941. 

χομισάμενος τὰς δυνάμεις £x τοῦ πέραν προῆγεν 

παρὰ τὸν ποταμόν, τὴν ἐναντίαν ποιούμενος τῇ 

ιὸ πρόσϑεν παρόδῳ κατὰ ῥοῦν γὰρ ἐποιεῖτο τὴν πο- 

θείαν, σπεύδων συνάψαι τοῖς ὑπεναντίοις. ὃ δὲ9 

Πόπλιος περαιωϑεὶς τὸν Πάδον καὶ στρατοπεδεύ- 

σας περὶ πόλιν Πλακεντίαν, ἥτις ἦν ἀποικία Ῥω- 
μαίων. ἅμα μὲν αὑτὸν ἐθεράπευε καὶ τοὺς ἄλλους 

20 τραυματίας, ἅμα δὲ τὰς δυνάμεις εἰς ἀσφαλὲς ἀπη- 
ρεῖσϑαι νομίζων ἦγε τὴν ἡσυχίαν. ᾿Δἀννίβας δὲ 10 
παραγενόμενος δευτεραῖος ἀπὸ τῆς διαβάσεως ἐγγὺς 

τῶν πολεμίων τῇ τρίτῃ παρέταξε τὴν δύναμιν ἐν 

συνόψει τοῖς ὑπεναντίοις. οὐδενὸς δὲ σφίσιν ἀντ- τι 

5 ξξάγοντος. κατεστρατοπέδευσε, λαβὼν περὶ πεν- 

τήκοντα στάδια τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν στρατο- 

πέδων. 

Οἱ δὲ συστρατευόμενοι Κελτοὶ τοῖς Ῥωμαίοις 61 

ϑεωροῦντες ἐπικυδεστέρας τὰς τῶν Καρχηδονίων 

80 ἐλπίδας. συνταξάμενοι πρὸς ἀλλήλους καιρὸν ἐπ-᾿ 
ἑτήρουν πρὸς ἐπίϑεσιν, μένοντες ἐν ταῖς ἑαυτῶν 
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2 ἕκαστοι σκηναῖς. δειπνοποιησαμένων δὲ καὶ κατα- 
κοιμισϑέντων τῶν ἐν τῷ χάρακι, παρελϑεῖν ἐάσαν- 

τὲς τὸ πλεῖον μέρος τῆς νυχτὸς χαϑωπλισμένοι 

περὶ τὴν ἑωϑινὴν φυλακὴν ἐπιτίϑενται τοῖς σύν- 

8 eyyve τῶν Ρωμαίων παραστρατοπεδεύουσι. καὶ πολ- 5 

λοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτειναν, οὐκ ὀλίγους δὲ κατ- 

ετραυμάτισαν᾽ τέλος δὲ τὰς κεφαλὰς ἀποτεμόντες 
τῶν τεϑνεώτων ἀπεχώρουν πρὸς τοὺς Καρχηδο- 
νίους. ὄντες πεζοὶ μὲν εἰς δισχιλίους, ἱππεῖς δὲ 

4 μικρῷ λείποντες διακοσίων. "AvvíBae δὲ φιλοφρό- 
vog ἀποδεξάμενος αὐτῶν τὴν παρουσίαν. τούτους 

μὲν εὐθέως παρακαλέσας καὶ δωρεὰς ἑκάστοις τὰς 
ἁρμοζούσας ἐπαγγειλάμενος ἐξέπεμψεν εἰς τὰς αὐ- 

259. τῶν πόλεις. δηλώσοντας μὲν τὰ πεπραγμένα τοῖς 
πολίταις. παρακαλέσοντας δὲ πρὸς τὴν αὑτοῦ συμ- 15 

ὅ μαχίαν. ἤδει γὰρ ὅτι πάντες κατ᾽ ἀνάγκην αὐτῷ 
κοινωνήσουσι τῶν πραγμάτων, ἐπιγνόντες τὸ γεγο- 

νὸς ἐκ τῶν σφετέρων πολιτῶν παρασπόνδημα κατὰ 
ὁτῶν Ῥωμαίων. ἅμα δὲ τούτοις καὶ τῶν Βοίων παρα- 
γεγονότων καὶ τοὺς τρεῖς ἄνδρας ἐγχειριξζόντων 20 

αὐτῷ τοὺς ἐπὶ τὴν διάδοσιν τῆς χώρας ὑπὸ ῬῬω- 349.. 

μαίων ἐξαπεσταλμένους, ὧν κατ᾽ ἀρχὰς ἐκυρίευσαν 
τοῦ πολέμου παρασπονδήσαντες, καϑάπερ ἐπάνω 

Ἱ προεῖπον, ἀποδεξάμενος ᾿ἀννίβας τὴν εὔνοιαν αὐ- 

τῶν ὑπὲρ μὲν τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας ἔϑετο πρὸς 25 
τοὺς παρόντας πίστεις᾽ τούς ys μὴν ἄνδρας αὐτοῖς 

ἀπέδωκε, παραγγείλας τηρεῖν. ἵνα παρὰ τούτων 
κομίσωνται τοὺς αὑτῶν ὁμήρους κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

πρόϑεσιν. 

p» 0 

8 Πόπλιος δὲ δχετλιάξων ἐπὶ τῷ γεγονότι παρα- 80 

δπονδήματι καὶ συλλογισάμενος ὅτι πάλαι τῶν Κελ- 
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τῶν πρὸς αὐτοὺς ἀλλοτρίως διακειμένων, τούτων 

ἐπιγεγονότων πάντας τοὺς πέριξ Γαλάτας συμβήσε- 

ται πρὸς τοὺς Καρχηδονίους ἀπονεύειν, ἔγνω δεῖν 

εὐλαβηϑῆνανι τὸ μέλλον. διόπερ ἐπιγενομένης τῆς 9 

νυχτὸς ὑπὸ τὴν ἑωθινὴν ἀναξεύξας ἐποιεῖτο τὴν 

πορείαν ὡς ἐπὶ τὸν Τρεβίαν ποταμὸν καὶ τοὺς τούτῳ 

συνάπτοντας γεωλόφους, πιστεύων τῇ τε τῶν τόπων 

ὀχυρότητι καὶ τοῖς παροικοῦσι τῶν συμμάχων. ᾿άννί- 68 

βας δὲ τὴν ἀναζυγὴν αὐτῶν ἐπιγνοὺς παραυτίκα 
10 μὲν τοὺς Νομαδικοὺς ἱππεῖς ἐξαπέστελλε, μετ᾽ οὐ 

πολὺ δὲ τοὺς ἄλλους" τούτοις δ᾽ ἐκ ποδὸς τὴν δύνα- 

uuv ἔχων αὐτὸς εἵπετο κατόπιν. oí μὲν οὖν Noud-9 
δὲς εἰς ἔρημον τὴν στρατοπεδείαν ἐμπεσόντες ταύ- 

τὴν ἐνεπίμπρασαν. ὃ δὴ καὶ σφόδρα συνήνεγκε 8 

15 τοῖς Ῥωμαίοις, ὡς εἴπερ οὗτοι κατὰ πόδας ἀκολου- 

ϑήσαντες συνῆψαν ταῖς ἀποσκευαῖς. πολλοὺς ἂν 

αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐν τοῖς ἐπιπέδοις συνέβη 
διαφϑαρῆναι. νῦν δ᾽ οἱ πλείους ἔφϑασαν διαβάντες 4 

260. τὸν Τρεβίαν ποταμόν" τῶν δὲ καταλειφϑέντων ἐπὶ 

20 τῆς οὐραγίας οἵ uiv διεφρϑάρησαν, οἵ δὲ ξῶντες 
ἑάλωσαν ὑπὸ τῶν Καρχηδονίων. 

Πόπλιος μὲν οὖν διαβὰς τὸν προειρημένον πο- 

ταμὸν ἐστρατοπέδευσε περὶ τοὺς πρώτους λόφους 

καὶ περιλαβὼν τάφρῳ καὶ χάρακι τὴν παρεμβολὴν 6 

25 ἀνεδέχετο μὲν τὸν Τεβέριον καὶ τὰς μετ᾽ ἐκείνου 
δυνάμεις, ἐθεράπευε δ᾽ αὑτὸν ἐπιμελῶς, σπουδάξων 

εἰ δύναιτο κοινωνῆσαι τοῦ μέλλοντος κινδύνου. 348. 

᾿ἀννίβας δὲ περὶ τετταράκοντα σταδίους ἀποσχὼν Ἱ 

τῶν πολεμίων αὐτοῦ κατεστρατοπέδευσε. τὸ ÓRS8 
δὺτῶν Κελτῶν πλῆϑος τὸ τὰ πεδία κατοικοῦν. συν- 

ἑξεστηκὸς ταῖς τῶν Καρχηδονίων ἐλπίσι, δαψιλῶς 
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uiv ἐχορήγει τὸ στρατόπεδον τοῖς ἐπιτηδείοις, ἕτου- 
μον δ᾽ ἦν. παντὸς κοινωνεῖν ἔργου καὶ κινδύνου 

ϑτοῖς περὶ τὸν ᾿ἀννίβαν. οἱ δ᾽ ἐν τῇ Ῥώμῃ, προσ- 
πεπτωκότων τῶν κατὰ τὴν ἱππομαχίαν. ἐξενίξοντο 
μὲν τῷ τὸ συμβεβηκὸς sive, παρὰ τὴν προσδοκίαν, 
οὐ μὴν ἠπόρουν γε δκήψεων πρὸς τὸ μὴ δοκεῖν αὐὖ- 

10v0íe ἧτταν εἶναι τὸ γεγονός, ἀλλ᾽ οἱ uiv ἠτιῶντο 
τὴν τοῦ στρατηγοῦ προπέτειαν. οἱ δὲ τὴν τῶν Κελ- 
τῶν ἐϑελοκάκησιν, στοχαζόμενοι διὰ τῆς τελευταίας 

11 ἀποστάσεως. χαϑόλου δὲ τῶν πεζικῶν στρατοπέδων 

ἀκεραίων ὄντων ἀκεραίους εἶναι διελάμβανον τὰς 
12 ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐλπίδας. ὅϑεν καὶ συνάψαντος τοῦ 

Τεβερίου καὶ τῶν μετ᾽ ἐχείνου στρατοπέδων καὶ 

διαπορευομένων διὰ τῆς Ρώμης, ἐξ ἐπιφανείας ἐδόξα- 

13 fov κριϑήσεσϑαι τὴν μάχην. ἁϑροισϑέντων δὲ τῶν 15 

στρατιωτῶν κατὰ τὸν ὅρκον εἰς ᾿4ρίμινον, ἀναλαβὼν 

αὐτοὺς Ó στρατηγὸς προῆγε, σπεύδων συνάψαι τοῖς 

14 περὶ τὸν Πόπλιον. συμμίξας δὲ καὶ καταστρατοπε- 
δεύσας παρ᾽ α(ὐτοῖς) ταῖς οἰκείαις δυνάμεσι τὸ μὲν 
πλῆϑος ἀνελάμβανε τῶν ἀνδρῶν, ὡς ἂν ἐκ Διλυ- 30 

βαίου τετταράκοντα δυνεχῶς ἡμέρας πεπεξοπορηκχό- 

τῶν εἰς Ao(uwov, τὰς δὲ παρασκευὰς ἐποιεῖτο πά- 
261.15 σας ὡς πρὸς μάχην, αὐτὸς δ᾽ ἐπιμελῶς συνήδρευε 

τῷ Ποπλίῳ, τὰ μὲν ἤδη γεγονότα πυνϑανόμενος, 

περὶ δὲ τῶν παρόντων συνδιανοούμενοο. 25 
69 Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ᾿ἀννίβας πραξι- 

κοπήδσας πόλιν Κλαστίδιον, ἐνδόντος αὐτῷ τοῦ πε- 

πιστευμένου παρὰ Ρωμαίων, ἀνδρὸς Βρεντεσίνου, 

9 κατέσχε. γενόμενος δὲ κύριος τῆς φρουρᾶς καὶ τῆς 
τοῦ σίτου παραϑέσεως τούτῳ μὲν πρὸς τὸ παρὸν so 
ἐχρήσατο, τοὺς δὲ παραληφϑέντας ἄνδρας ἀβλαβεῖς 

e 
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μεϑ’ ἑξαυτοῦ προῆγε. δεῖγμα βουλόμενος ἐκφέρειν 8944, 
τῆς σφετέρας προαιρέδεως πρὸς τὸ μὴ δεδιότας 

ἀπελπίξειν τὴν παρ᾽ αὐτοῦ σωτηρίαν τοὺς ὑπὸ 
τῶν καιρῶν καταλαμβανομένους. τὸν δὲ προδότην 4 

ἐτίμησε μεγαλείως. ἐχκαλέσασϑαι σπουδάξων τοὺς 

ἐπὶ πραγμάτων ταττομένους πρὸς τὰς Καρχηδονίων 

ἐλπίδαο. 

Μετὰ δὲ ταῦτα συνθεωρήσας τινὰς τῶν Κελ-ὅ 

τῶν, οἱ κατῴκουν μεταξὺ τοῦ Πάδου καὶ τοῦ Τρεβία 

σι 

10 ποταμοῦ, πεποιημένους μὲν καὶ πρὸς αὑτὸν φιλίαν, 

διαπεμπομένους δὲ καὶ πρὸς Ρωμαίους καὶ πεπει- 
σμένους τῷ τοιούτῳ τρόπῳ τὴν παρ᾽ ἀμφοῖν ἀσφά- 

λειαν αὑτοῖς ὑπάρξειν, ἐξαποστέλλει πεζοὺς μὲν δισ- 6 

χιλίους, ἱππεῖς δὲ Κελτοὺς καὶ Νομάδας εἰς χιλίους, 

προστάξας ἐπιδραμεῖν αὐτῶν τὴν χώραν. τῶν δὲ 
πραξάντων τὸ προσταχϑὲν καὶ πολλὴν περιβαλομέ- 

νῶν λείαν, εὐθέως οἵ Κελτοὶ παρῆσαν ἐπὶ τὸν χά- 
ρακα τῶν Ῥωμαίων. δεόμενοι σφίσι βοηϑεῖν. ὍΤε- 8 

βέριος δὲ καὶ πάλαι ξητῶν ἀφορμὴν τοῦ πράττειν 
τότε λαβὼν πρόφασιν ἐξαπέστειλε τῶν μὲν ἵπ- 

πέων τὸ πλεῖστον μέρος, πεζοὺς δὲ σὺν τούτοις 

ἀκοντιστὰς εἰς χιλίους. σπουδῇ δὲ τούτων προσ-9 

μιξάντων πέραν τοῦ Τρεβία καὶ διαμαχομένων τοῖς 

πολεμίοις ὑπὲρ τῆς λείας, ἐτράπησαν οἵ Κελτοὶ σὺν 

55 τοῖς Νομάσι καὶ τὴν ἀποχώρησιν ἐπὶ τὸν ἑαυτῶν 

ἐποιοῦντο χάρακα. ταχὺ δὲ συννοήσαντες τὸ γινό- 10 

uevov ot προκαϑήμενοι τῆς τῶν Καρχηδονίων παρ- 

ἑεμβολῆς ἐντεῦϑεν ταῖς ἐφεδρείαις ἐβοήϑουν τοῖς 

πιεζομένοις" οὗ γενομένου τραπέντες οἵ Ρωμαῖοι 
30 πάλιν ἐποιοῦντο τὴν ἀπόλυσιν εἰς τὴν ἑαυτῶν παρ- 

ἐμβολήν. Τεβέριος δὲ συνορῶν τὸ γινόμενον πάντας 11 

μι σι 
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ἐπαφῆκε τοὺς ἵππους καὶ τοὺς ἀκοντιστάς. τούτου 

δὲ συμπεσόντος αὖϑις ἐγκλίναντες οἵ Κελτοὶ πρὸς 

1 τὴν ἑαυτῶν ἀσφάλειαν ἀπεχώρουν. ὁ δὲ στρατηγὸς 
τῶν Καρχηδονίων ἀπαράσκξυος ὧν πρὸς τὸ κρίνευν 

τὰ ὅλα καὶ νομίζων δεῖν μηδέποτε χωρὶς προϑέσεως 5 
μηδ᾽ ἐκ πάσης ἀφορμῆς ποιεῖσϑαι τοὺς δλοσχερεῖς 

κινδύνους, ὅπερ εἶναι φατέον ἡγεμόνος ἔργον ἀγα- 

13 ϑοῦ, τότε μὲν ἐπέδχε τοὺς παρ᾽ αὑτοῦ συνεγγίσαντας 245. 
τῷ χάρακι καὶ στῆναι μὲν ἐκ μεταβολῆς ἠνάγκασε, 
διώκειν δὲ καὶ συμπλέκεσϑαι τοῖς πολεμίοις ἐκώλυσε, 
διὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ σαλπιγκτῶν ἀνακαλούμενος. 

14 οἱ δὲ Ῥωμαῖον βραχὺν ἐπισχόντες χρόνον ἀνέλυσαν, 
ὀλίγους μὲν αὑτῶν ἀποβαλόντες, πλείους δὲ τῶν 
Καρχηδονίων διεφϑαρκότεο. 

(0 Ὁ ó& Τεβέριος μετεωρισϑεὶς καὶ περιχαρὴς γενό- 15 

μενος ἐπὶ τῷ προτερήματι φιλοτίμως εἶχε πρὸς τὸ 
ὡ τὴν ταχίστην κρῖναι τὰ ὅλα. προέκειτο μὲν οὖν 
αὐτῷ κατὰ τὴν ἰδίων γνώμην χρῆσϑαι τοῖς παροῦσι 

διὰ τὸ τὸν Πόπλιον ἀρρωστεῖν" ὅμως δὲ βουλόμενος 
προδσλαβέσϑαι καὶ τὴν τοῦ συνάρχοντος γνώμην 20 

ὃ ἐποιεῖτο λόγους περὶ τούτων πρὸς αὐτόν. ὃ δὲ 

Πόπλιος τὴν ἐναντίαν εἶχε διάληψιν περὶ τῶν ἐν- 
4 εστώτων᾽ τὰ γὰρ στρατόπεδα χειμασκήσαντα βελτίω 

τὰ παρ᾽ αὑτῶν ὑπελάμβανε γενήσεσϑαι, τήν vs τῶν 

Κελτῶν ἀϑεσίαν οὐκ ἐμμενεῖν ἐν τῇ πίστει, τῶν ?5 

Καρχηδονίων ἀπραγούντων καὶ τὴν ἡσυχίαν ἀναγ- 

καξομένων ἄγειν, ἀλλὰ καινοτομήσειν τι πάλιν κατ᾽ 

5 ἐχείνων. πρὸς δὲ τούτοις αὐτὸς ὑγιασϑεὶς ἐκ τοῦ 

968. τραύματος ἀληϑινὴν παρέξεσϑαι χρείαν ἤλπιξε τοῖς 
6 κοινοῖς πράγμασιν. διὸ καὶ τοιούτοις χρώμενος λ0- 80. 

γισμοῖς μένειν ἠξίου τὸν Τεβέριον ἐπὶ τῶν ὑπο- 

μι 0 
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κειμένων. ὃ δὲ προειρημένος ἤδει μὲν ἕκαστα τού- 

τῶν ἀληϑινῶς λεγόμενα καὶ δεόντως. ὑπὸ δὲ τῆς 
φιλοδοξίας ἐλαυνόμενος καὶ καταπιστεύων τοῖς πράγ- 

μασι παραλόγως ἔσπευδεν κρῖναι δι’ αὑτοῦ τὰ ὅλα 

5 καὶ μήτε τὸν Πόπλιον δύνασϑαι παρατυχεῖν τῇ 
μάχῃ μήτε τοὺς ἐπικαϑισταμένους στρατηγοὺς φϑάσαι 

παραλαβόντας τὴν ἀρχήν᾽ οὗτος γὰρ ἦν ὁ χρόνος. 
διόπερ οὐ τὸν τῶν πραγμάτων καιρὸν ἐκλεγόμενος 8 
ἀλλὰ τὸν ἴδιον ἔμελλε τοῦ δέοντος σφαλήσεσϑαι 

10 προφανῶς. ὁ δ᾽ ᾿ἀννίβας παραπλησίους ἔχων ἐπι- 9 
νοίας Ποπλίῳ περὶ τῶν ἐνεστώτων κατὰ τοὐναντίον 

ἔσπευδε συμβαλεῖν τοῖς πολεμίοις, ϑέλων μὲν πρῶτον 
ἀκεραίοις ἀποχρήσασϑαι ταῖς τῶν Κελτῶν ὁρμαῖς, 

δεύτερον ἀνασκήτοις καὶ νεοσυλλόγοις συμβαλεῖν 10 246, 

1 τοῖς τῶν Ρωμαίων στρατοπέδοις, τρίτον ἀδυνατοῦν- 
τος ἔτι τοῦ Ποπλίου ποιήσασϑαι τὸν κίνδυνον. τὸ 

δὲ μέγιστον. πράττειν τι καὶ μὴ προΐεσϑαι διὰ κενῆς 

τὸν χρόνον. τῷ γὰρ εἰς ἀλλοτρίαν καϑέντι χώραν 11 

στρατόπεδα καὶ παραδόξοις ἐγχειροῦντι πράγμασιν 

90 εἷς τρόπος ἐστὶν οὗτος σωτηρίας, τὸ συνεχῶς καινο- 

ποιεῖν ἀεὶ τὰς τῶν συμμάχων ἐλπίδας. 
᾿ἀννίβας μὲν οὖν εἰδὼς τὴν ἐσομένην δρμὴν i2 

τοῦ Τεβερίου πρὸς τούτοις ἦν. πάλαι δὲ συνεω- ΤΊ 
θακὼς μεταξὺ τῶν στρατοπέδων τόπον ἐπίπεδον 

25 μὲν καὶ ψιλόν, εὐφυῆ δὲ πρὸς ἐνέδραν διά τι ῥεῖ- 
ϑρον ἔχον ὀφρῦν, ἐπὶ δὲ ταύτης ἀκάνϑας καὶ βά- 
τους συνεχεῖς ἐπιπεφυκότας. ἐγίνετο πρὸς τῷ στρα- 

τηγεῖν τοὺς ὑπεναντίους. ἔμελλεν δ᾽ εὐχερῶς λήσειν": 

oí γὰρ Ῥωμαῖοι πρὸς μὲν τοὺς ὑλώδεις τόπους 
80 ὑπόπτως εἶχον διὰ τὸ τοὺς Κελτοὺς ἀεὶ τιϑέναι 

τὰς ἐνέδρας ἐν τοῖς τοιούτοις χωρίοις, τοῖς δ᾽ ἐπι- 

τῷ 
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264. 3 πέδοις καὶ ψιλοῖς ἀπεπίστευον, οὐκ εἰδότες ὅτι καὶ 

πρὸς τὸ λαϑεῖν καὶ πρὸς τὸ μηδὲν παϑεῖν τοὺς 

ἐνεδρεύσαντας εὐφυέστεροι τυγχάνουσιν ὄντες τῶν 

ὑλωδῶν διὰ τὸ δύνασϑαι μὲν ἐκ πολλοῦ προορᾶν 
πάντα τοὺς ἐνεδρεύοντας, εἶναι δ᾽ ἐπιπροσϑήδεις 5 

4 ἱκανὰς ἐν τοῖς πλείστοις τόποις. τὸ γὰρ τυχὸν 

ῥεῖθρον μετὰ βραχείας ὀφρύος, ποτὲ δὲ κάλαμοι 
χαὶ πτέρεις καί τι γένος ἀκανθῶν, οὐ μόνον πεζοὺς 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐνίοτε δύναται κρύπτειν, ἐὰν 

βοαχέα τις προνοηϑῇ τοῦ τὰ μὲν ἐπίθημα τῶν 10 

ὅπλων ὕπτια τιϑέναι πρὸς τὴν γῆν, τὰς δὲ περι- 

5 χεφαλαίας ὑποτιϑέναι τοῖς ὅπλοις. πλὴν ὅ ys τῶν 

Καρχηδονίων στρατηγὸς κοινολογηϑεὶς Μάγωνι τά- 

δελφῷ καὶ τοῖς συνέδροις περὶ τοῦ μέλλοντος ἀγῶ- 

voc, συγκχατατιϑεμένων αὐτῷ πάντων ταῖς ἐπιβο- 15 

θλαῖς, ἅμα τῷ δειπυοποιήσασϑαι τὸ στρατόπεδον 
ἀνακαλεσάμενος Μάγωνα τὸν ἀδελφόν, ὄντα νέον 

μὲν δρμῆς δὲ πλήρη καὶ παιδομαϑῇ περὶ τὰ πολε- 

μικά. συνέστησε τῶν ἱππέων ἄνδρας ἑκατὸν καὶ 347. 

πεζοὺς τοὺς ἴσους. ἔτι δὲ τῆς ἡμέρας οὔσης ἐξ 20 

ὅλου τοῦ στρατοπέδου σημηνάμενος τοὺς εὐρωστο- 

τάτους παρηγγέλκει δειπνοποιησαμένους ἥκειν ἐπὶ 

874v αὑτοῦ σκηνήν. παρακαλέδας δὲ καὶ παραστήσας 
τούτοις τὴν πρέπουσαν ὁρμὴν τῷ καιρῷ παρήγ- 

γελλε δέκα τοὺς ἀνδρωδεστάτους ἕκαστον ἐπιλεξά- 95 

μενον ἔκ τῶν ἰδίων τάξεων ἥκειν εἴς τινα τόπον 

9 (τακτὸν) ἤδη τῆς στρατοπεδείας. τῶν δὲ πραξάντων 

τὸ συνταχϑέν, τούτους μὲν ὄντας ἱππεῖς χιλίους 

καὶ πεζοὺς ἄλλους τοσούτους ἐξαπέστειλε νυχτὸς 

εἰς τὴν ἐνέδραν, συστήσας ὁδηγοὺς καὶ τἀδελφῷ so 
10 διαταξάμενος περὶ τοῦ καιροῦ τῆς ἐπιϑέδσεως" αὐτὸς 
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δ᾽ ἅμα τῷ φωτὶ τοὺς Νομαδικοὺς ἱππεῖς συναγα- 

yOv, ὄντας φερεκάχους διαφερόντως, παρεκάλεσε 

καί τινας δωρεὰς ἐπαγγειλάμενος τοῖς ἀνδραγαϑή- 

σασι προσέταξε πελάδσαντας τῷ τῶν ἐναντίων χάρακι 
κατὰ σπουδὴν ἐπιδιαβαίνειν τὸν ποταμὸν καὶ προδ- 
ακροβολιξομένους κινεῖν τοὺς πολεμίους. βουλό- 

μενος ἀναρίστους καὶ πρὸς τὸ μέλλον ἀπαρασκεύους 
λαβεῖν τοὺς ὑπεναντίους. τοὺς δὲ λοιποὺς ἣγε- 11 

μόνας ἁϑροίδας ὁμοίως παρεκάλεσε πρὸς τὸν κίν- 
10 δυνον καὶ πᾶσιν ἀριστοποιεῖσϑαι παρήγγειλε καὶ 

περὶ τὴν τῶν ὕπλων καὶ τῶν ἵππων γένεσϑαι ϑε- 

ραπείαν. 
€ N , [uA - Nm 2 , 1 
Ὁ δὲ Τεβέριος ἅμα τῷ συνιδεῖν ἐγγίζοντας τοὺς 12 

Νομαδικοὺς ἱππεῖς παραυτίκα μὲν αὐτὴν τὴν ἴπ- 

w πον ἐξαπέστελλε, προστάξας ἔχεσϑαι καὶ συμπλέ- 

20 

to σι 

80 

κεσϑαι τοῖς πολεμίοις. ἑξῆς δὲ τούτοις ἐξέπεμπε 2 

τοὺς πεξακοντιστὰς εἰς ἑξακισχιλίους" ἐκίνει δὲ καὶ 

τὴν λοιπὴν δύναμιν ἔκ τοῦ χάρακος, ὡς ἐξ ἐπιφα- 

νείας χριϑησομένων τῶν ὅλων, ἐπαιρόμενος τῷ τε 

πλήϑει τῶν ἀνδρῶν καὶ τῷ γεγονότι τῇ προτεραίᾳ 

περὶ τοὺς ἱππεῖς εὐημερήματι. οὔσης δὲ τῆς ὥρας 8 
περὶ χειμερινὰς τροπὰς καὶ τῆς ἡμέρας νιφετώδους 

καὶ ψυχρᾶς διαφερόντως, τῶν δ᾽ ἀνδρῶν καὶ τῶν 
ἵππων δχεδὸν ὡς εἰπεῖν ἁπάντων ἀναρίστων éx- 
πεπορευμένων, τὸ μὲν πρῶτον ὁρμῇ καὶ προϑυμίᾳ 348. 
περι(ῆν) τὸ πλῆϑος" ἐπιγενομένης δὲ τῆς τοῦ Τρεβία 4 

ποταμοῦ διαβάσεως, καὶ προσαναβεβηκότος τῷ δεύ- 

ματι διὰ τὸν ἐν τῇ νυκτὶ γενόμενον ἐν τοῖς ὑπὲρ 

τὰ στρατόπεδα τόποις ὄμβρον, μόλις ἕως τῶν μα- 

σϑῶν οἱ πεζοὶ βαπτιζόμενοι διέβαινον" ἐξ ὧν ἐκακο- 5 
πάϑει τὸ στρατόπεδον ὑπό τε τοῦ ψύχους καὶ τῆς 
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ἐνδείας. ὡς ἂν ἤδη καὶ τῆς ἡμέρας προβαινούσης. 
θοΐ δὲ Καρχηδόνιοι χατὰ σκηνὰς βεβρωκότες καὶ 

πεπωκότες καὶ τοὺς ἵππους ἡτοιμακότες ἠλείφοντο 

τκαὶ χαϑωπλίξοντο περὶ τὰ πυρὰ πάντες. ᾿Δἀννίβας 
966, 02 τὸν χαιρὸν ἐπιτηρῶν ἅμα τῷ συνιδεῖν διαβεβη- 

κότας τοὺς Ῥωμαίους τὸν ποταμὸν προβαλόμενος 

ἐφεδρείαν τοὺς λογχοφόρους καὶ Βαλιαρεῖς, ὄντας 

8 εἰς ὀκτακισχιλίους, ἐξῆγε τὴν δύναμιν. καὶ προ- 

ἀγαγὼν ὡς ὀκτὼ στάδια πρὸ τῆς στρατοπεδείας τοὺς 

μὲν πεζοὺς ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν παρενέβαλε, περὶ δισ- 
μυρίους ὄντας τὸν ἀριϑμόν, Ἴβηρας καὶ Κελτοὺς 

ϑκαὶ Δίβυας. τοὺς δ᾽ ἱππεῖς διελὼν ἐφ᾽ ἑκάτερον 
παρέστηδε τὸ κέρας, πλείους ὄντας μυρίων σὺν τοῖς 

παρὰ τῶν Κελτῶν συμμάχοις. τὰ δὲ ϑηρία μερίσας 

τοπρὸ τῶν κεράτων δι᾽ ἀμφοτέρων προεβάλετο. Τε- 
βέριος δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν τοὺς μὲν ἱππεῖς 

ἀνεκαλεῖτο, ϑεωρῶν οὐκ ἔχοντας ὅ,τι χρήσονται τοῖς 

ὑπεναντίοις διὰ τὸ τοὺς Νομάδας ἀποχωρεῖν μὲν 
εὐχερῶς καὶ σποράδην, ἐπικεῖσθαι δὲ πάλιν ἐκ μετα- 

βολῆς τολμηρῶς καὶ ϑρασέως" τὸ γὰρ τῆς Νομαδι- 20 

11 κῆς μάχης ἴδιόν ἐστι τοῦτο᾽ τοὺς δὲ πεζοὺς παρεν- 

ἔβαλε κατὰ τὰς εἰϑισμένας παρ᾽ αὐτοῖς τάξεις, ὄντας 

τοὺς μὲν Ρωμαίους εἰς μυρίους ἑξακισχιλίους, τοὺς 

19 δὲ συμμάχους εἰς δισμυρίους. τὸ γὰρ τέλειον στρα- 
τόπεδον παρ᾽ αὐτοῖς πρὸς τὰς ὁλοσχερεῖς ἐπιβολὰς 
ἐκ τοσούτων ἀνδρῶν ἐστιν, ὅταν ὁμοῦ τοὺς ὑπάτους 

18 ἑκατέρους οἵ καιροὶ συνάγωσιν. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς 
ἱππεῖς ἐφ᾽’ ἑκάτερον ϑεὶς τὸ κέρας, ὄντας εἰς τετρα- 

κισχιλίους, ἐπήει τοῖς ὑπεναντίοις σοβαρῶς, ἐν τάξει | 

13 καὶ βάδην ποιούμενος τὴν ἔφοδον. ἤδη δὲ σύνεγ- 349. 

γυς ὄντων ἀλλήλοις, συνεπλέχησαν ot προχείμενοι 

οι 
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τῶν δυνάμεων εὔζωνοι. τούτου δὲ συμβάντος οὗ 3 

μὲν Ῥωμαῖοι κατὰ πολλοὺς τρόπους ἠλαττοῦντο, τοῖς 

δὲ Καρχηδονίοις ὑπερδέξιον γίνεσϑαι συνέβαινε τὴν 
χρείαν, ἅτε δὴ τῶν μὲν Ῥωμαίων πεξακοντιστῶν 8ὃ 

5 χακοπαϑούντων ἐξ ὕρϑρου καὶ προεμένων τὰ πλεῖστα 
βέλη κατὰ τὴν πρὸς τοὺς Νομάδας συμπλοκήν, τῶν 

δὲ καταλειπομένων βελῶν" ἠχρειωμένων αὐτοῖς διὰ 

267. τὴν συνέχειαν τῆς νοτίδος. παραπλήσια δὲ τούτοις 4 

συνέβαινε καὶ περὶ τοὺς ἱππεῖς γίνεσθαι καὶ περὶ 
10 τὸ σύμπαν αὐτοῖς στρατόπεδον. περί ys μὴν τοὺς ὅ 

Καρχηδονίους ὑπῆρχε τἀναντία τούτων" ἀκμαῖοι γὰρ 

παρατεταγμένοι καὶ νεαλεῖς ἀεὶ πρὸς τὸ δέον εὐχρή- 

στῶς καὶ προϑύμως εἶχον. διόπερ ἅμα τῷ δέξα.- Ὁ 
σϑαι διὰ τῶν διαστημάτων τοὺς προχινδυνεύοντας 

μι [23 καὶ συμπεσεῖν τὰ βαρέα τῶν ὕπλων ἀλλήλοις, οἵ 
μὲν ἱππεῖς of τῶν Καρχηδονίων εὐθέως ἀπ᾿ ἀμφοῖν 
τοῖν κεράτοιν ἐπίεξον τοὺς ὑπεναντίους, ὡς ἂν τῷ 
πλήϑει πολὺ διαφέροντες καὶ ταῖς ἀχμαῖς αὐτῶν τε 
καὶ τῶν ἵππων διὰ τὴν προειρημένην ἀκεραιότητα 

0 περὶ τὴν ἔξοδον" τοῖς δὲ Ρωμαίοις τῶν ἱππέων ὑπο- 1 
χωρησάντων καὶ ψιλωϑέντων τῶν τῆς φάλαγγος κε- 

ράτων, οἵ τε λογχοφόροι τῶν Καρχηδονίων καὶ τὸ 

τῶν Νομάδων πλῆϑος ὑπεραίροντες τοὺς προτεταγ- 

μένους τῶν ἰδίων καὶ πρὸς τὰ κέρατα προσπίπτοντες 

55 τοῖς Ῥωμαίοις πολλὰ καὶ κακὰ διειργάξοντο καὶ 

μάχεσθαι τοῖς κατὰ πρόσωπον οὐκ εἴων. οἱ δ᾽ ἐν 8 
τοῖς βαρέσιν ὅπλοις παρ᾽ ἀμφοῖν τὰς πρώτας ἔχον- 
τες καὶ μέσας τῆς ὕλης παρεμβολῆς τάξεις ἐπὶ πολὺν 

χρόνον ἐμάχοντο συστάδην, ἐφάμιλλον ποιούμενοι 

ὃ0 τὸν χίνδυνον. ἐν ᾧ καιρῷ διαναστάντων τῶν ἐκ (4 
τῆς ἐνέδρας Νομάδων καὶ προσπεσόντων ἄφνω 
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κατὰ νώτου τοῖς ἀγωνιξομένοις περὶ τὰ μέδα, μεγά- 
λην ταραχὴν καὶ δυσχρηστίαν συνέβαινε γίνεσϑαι 

2 περὶ τὰς τῶν Ρωμαίων δυνάμεις. τέλος δ᾽ ἀμφό- 
τερα (τὰ) κέρατα τῶν περὶ τὸν Τεβέριον πιεζούμενα 4 
κατὰ πρόσωπον μὲν ὑπὸ τῶν ϑηρίων, πέριξ δὲ καὶ 850. 
κατὰ τὰς ἐκ τῶν πλαγίων ἐπιφανείας ὑπὸ τῶν εὐξζώ- 

vov, ἐτράπησαν καὶ συνωθοῦντο κατὰ τὸν διωγμὸν 
ὃ πρὸς τὸν ὑποκείμενον ποταμόν. τούτου δὲ συμ- 

βάντος οἱ κατὰ μέδον τὸν κίνδυνον ταχϑέντες τῶν 
Ρωμαίων oí μὲν κατόπιν ἐφεστῶτες ὑπὸ τῶν ἐκ τὸ 
τῆς ἐνέδρας προσπεσόντων ἀπώλλυντο καὶ κακῶς 

4 ἔπασχον, οἵ δὲ περὶ τὰς πρώτας χώρας ἐπαναγκα- 

968. σϑέντες ἐκράτησαν τῶν Κελτῶν καὶ μέρους τινὸς 

τῶν Διβύων καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀποκτείναντες 
ὅ διέκοψαν τὴν τῶν Καρχηδονίων τάξιν. ϑεωροῦντες 15 

ὃὲ τοὺς ἀπὸ τῶν ἰδίων κεράτων ἐκπεπιεσμένους, τὸ 
μὲν ἐπιβοηϑεῖν τούτοις ἢ πάλιν εἰς τὴν ἑαυτῶν 
ἀπιέναι παρεμβολὴν ἀπέγνωσαν, ὑφορώμενοι μὲν τὸ 

πλῆϑος τῶν ἱππέων, κωλυόμενοι δὲ διὰ τὸν ποταμὸν 
καὶ τὴν ἐπιφορὼν καὶ συστροφὴν τοῦ κατὰ κεφαλὴν so 

θ ὄμβρου. τηροῦντες δὲ τὰς τάξεις ἁϑρόοι μετ᾽ ἀσφα- 
λείας ἀπεχώρησαν εἰς Πλακεντίαν, ὄντες οὐκ ἐλάτ- 

τους μυρίων. τῶν δὲ λοιπῶν oí μὲν πλεῖστοι περὶ 
τὸν ποταμὸν ἐφθάρησαν ὑπό ve τῶν ϑηρίων καὶ 

8rÀv ἱππέων, οἱ δὲ διαφυγόντες τῶν πεζῶν καὶ τὸ ss 

πλεῖστον μέρος τῶν ἱππέων πρὸς τὸ προειρημένον 
σύστημα ποιούμενον τὴν ἀποχώρησιν ἀνεκομίσϑησαν 

9 ἅμα τούτοις εἰς Πλακεντίαν. τὸ δὲ τῶν Kogynóo- 
νίων στρατόπεδον ἕως τοῦ ποταμοῦ καταδιῶξαν 

τοὺς πολεμίους, ὑπὸ δὲ τοῦ χειμῶνος οὐκέτι Óvvd- so 
μενον πορρωτέρω προβαίνευν ἐπανῆλϑε πάλιν εἰς 
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τὴν παρεμβολήν. καὶ πάντες ἐπὶ μὲν τῇ μάχῃ περι- 10 
χαρεῖς ἦσαν, ὡς κατωρϑωκότες" συνέβαινε γὰρ ὀλί- 
γους μὲν τῶν ᾿Ιβήρων xci Μιβύων, τοὺς δὲ πλεί- 

ove ἀπολωλέναι τῶν Κελτῶν" ὑπὸ δὲ τῶν ὄμβρων 11 
5 καὶ τῆς ἐπιγινομένης χιόνος οὕτως διετίθεντο δὲει- 

νῶς ὥστε τὰ μὲν ϑηρία διαφθαρῆναι πλὴν ἕνός, 

πολλοὺς δὲ καὶ τῶν ἀνδρῶν ἀπόλλυσϑαι καὶ τῶν 
ἵππων διὰ τὸ ψῦχος. 

Ὁ δὲ Τεβέριος εἰδὼς μὲν τὰ συμβεβηκότα, βου- Ὁ 

10 λόμενος δὲ κατὰ δύναμιν ἐπικρύπτεσϑαι τοὺς ἐν τῇ 
Ῥώμῃ τὸ γεγονὸς ἔπεμψε τοὺς ἀπαγγελοῦντας ὅτι 

μάχης γενομένης τὴν νίκην αὐτῶν ὃ χειμὼν ἀφεί- 
λετο. ot δὲ Ρωμαῖοι παραυτίκα μὲν ἐπίστευον τοῖς 2 301. 
προσπίπτουσιν" μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ πυνϑανόμενοι τοὺς 

15 μὲν Καρχηδονίους καὶ τὴν παρεμβολὴν τὴν αὑτῶν 

τηρεῖν καὶ τοὺς Κελτοὺς πάντας ἀπονενευκέναι πρὸς 

τὴν ἐκείνων φιλίαν, τοὺς δὲ παρ᾽ αὑτῶν ἀπολελοι- ὃ 
πότας τὴν παρεμβολὴν ἐκ τῆς μάχης ἀνακεχωρηλέναι 

1? καὶ συνηθροῖσϑαι πάντας εἰς τὰς πόλεις καὶ χορη- 

269. γεῖσϑαι δὲ τοῖς ἀναγκαίοις ἐκ ϑαλάττης ἀνὰ τὸν 

Πάδον ποταμόν. καὶ λίαν σαφῶς ἔγνωσαν τὰ γεγο- 

νότα περὶ τὸν κίνδυνον. διὸ καὶ παραδόξου φα- 4 

νέντος αὐτοῖς τοῦ πράγματος, περὶ τὰς λοιπὰς παρα- 

σκευὰς διαφερόντως ἐγίνοντο καὶ περὶ φυλακὴν τῶν 

25 προχειμένων τόπων, πέμποντες εἰς Σαρδόνα καὶ 

Σικελίαν στρατόπεδα, πρὸς δὲ τούτοις εἰς Τάραντα 
προφυλακὰς καὶ τῶν ἄλλων τόπων εἰς τοὺς εὐκαί- 

ρους᾽ παρεδκεύασαν δὲ καὶ ναῦς ἑξήκοντα πεντήρεις. 
Γνάιος δὲ Σερουίλιος καὶ Γάιος Φλαμίνιος, οἵπερ ὅ 

80 ἔσυχον ὕπατοι τότε καϑεσταμένοι. συνῆγον τοὺς 

συμμάχους καὶ κατέγραφον τὰ παρ᾽ αὑτοῖς στρατό- 
PoLvs. Hisr. I. 20 
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6ztÓo. παρῆγον δὲ καὶ τὰς ἀγορὰς τὰς uiv εἰς ᾽4ρί- 

μίνον τὰς δ᾽ εἰς Τυρρηνίαν, ὡς ἐπὶ τούτοις ποιη- 

ἡ σόμενοι τοῖς τόποις τὴν ἔξοδον. ἔπεμψαν δὲ καὶ 
πρὸς Ἱέρωνα περὶ βοηϑείας, ὃς καὶ πεντακοσίους 

αὐτοῖς ἐξαπέστειλε Κρῆτας καὶ χιλίους πελτοφόρους" 

8 πάντα δὲ καὶ πανταχόϑεν ἐνεργῶς ἡτοίμαξον. τότε 

γάρ εἰσι φοβερώτατοι Ῥωμαῖοι καὶ κοινῇ καὶ κατ᾽ 

ἰδίαν. ὅταν αὐτοὺς περιστῇ φόβος ἀληϑινός. 

16 ΚΚατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Γνάιος Κορνήλιος 

ὁ καταλειφϑεὶς ὑπὸ τἀδελφοῦ Ποπλίου στρατηγὸς 10 

ἐπὶ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, καϑάπερ ἐπάνω προ- 
εἴπον, ἀναχϑεὶς ἀπὸ τῶν τοῦ Ῥοδανοῦ στομάτων 
παντὶ τῷ στόλῳ προδέδχε τῆς ᾿Ιβηρίας πρὸς τοὺς 

ἢ κατὰ τὸ καλούμενον ᾿Εμπόριον τόπους. ἀρξάμενος 
δ᾽ ἐντεῦϑεν ἀποβάσεις ἐποιεῖτο καὶ τοὺς μὲν ἀπει- 

e. 

[en 5 

ϑοῦντας ἐπολιόρκει τῶν τὴν παραλίαν κατοικούν- 

τῶν ἕως Ἴβηρος ποταμοῦ. τοὺς δὲ προσδεχομένους 
ἐφιλανϑρώπει. τὴν ἐνδεχομένην ποιούμενος περὶ 

8 αὐτῶν προμήϑειαν. ἀσφαλισάμενος δὲ τοὺς προῦσ- 282. 
κεχωρηχότας τῶν παραϑαλαττίων προῆγε παντὶ τῷ 30 

στρατεύματι. ποιούμενος τὴν πορείαν εἰς τὴν μεσό- 

4 γαιον᾽ πολὺ γὰρ ἤδη καὶ τὸ συμμαχικὸν ἡϑιρούκει 

τῶν ᾿Ιβήρων. ἅμα δὲ προϊὼν ἃς μὲν προθήγετο 
270. 5 τὰς δὲ κατεστρέφετο τῶν πόλεων. τῶν δὲ Καρχη- 

δονίων. otc ἔχων ἐπὶ τούτων ἀπελείφϑη τῶν τόπων 535 

"Avvov, ἀντιστρατοπεδευσάντων αὐτοῖς περὶ πόλιν 

προσαγορευομένην Κίσσαν. συμβαλὼν ὁ Γνάιος ἐκ 

παρατάξεως καὶ νικήσας τῇ μάχῃ πολλῶν μὲν χρη- 
μάτων ἐγένετ᾽ ἐγκρατής. ὡς ἂν ἁπάσης τῆς ἀπο- 
σκευῆς τῶν εἰς ᾿Ιταλίαν ὁρμησάντων παρὰ τούτοις 80 

6 ἀπολελειμμένης, πάντας δὲ τοὺς ἐντὸς Ἴβηρος ποτα- 
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μοῦ συμμάχους ἐποιήσατο xcl φίλους, ξωγρίᾳ δὲ 
τόν τε τῶν Καρχηδονίων στρατηγὸν "Avvova καὶ 

τὸν τῶν ᾿Ιβήρων ᾿ἀνδοβάλην ἔλαβε. τοῦτον δὲ συν-ἴ 
ἔβαινε τύραννον μὲν εἶναι τῶν κατὰ τὴν μεσόγαιον 

5 τόπων, εὔνουν δὲ διαφερόντως ἀεί ποτε Καρχηδο- 
νίοις. ταχὺ δὲ συνεὶς τὸ γεγονὸς ᾿“σδρούβας ἧκεϑβ 
παραβοηϑῶν διαβὰς τὸν Ἴβηρα ποταμόν. καὶ κατα-9 

μαϑὼν ἀπολελειμμένους τοὺς ἀπὸ τοῦ στόλου τῶν 

“Ῥωμαίων, ῥδαϑύμως καὶ κατατεϑαρρηκότως ἀναστρε- 

10 φομένους διὰ τὸ προτέρημα τῶν πεζικῶν στρατο- 

πέδων. παραλαβὼν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως πεζοὺς 10 

μὲν εἰς ὀχτακισχιλίους (ἱππεῖς δὲ περὶ χιλίους). καὶ 
καταλαβὼν ἐσκεδασμένους κατὰ τῆς χώρας τοὺς ἀπὸ 
τῶν πλοίων, πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέχτεινεν. τοὺς δὲ 

15 λοιποὺς ἠνάγκασε φυγεῖν ἐπὶ τὰς ναῦς. οὗτος μὲν 11 

οὖν ἀναχωρήσας καὶ διαβὰς αὖϑις τὸν Ἴβηρα ποτα- 
μὸν ἐγίνετο περὶ παραδκευὴν καὶ φυλακὴν τῶν 

ἐντὸς τοῦ ποταμοῦ τόπων. ποιούμενος τὴν παρα- 
χειμασίαν ἐν Καινῇ πόλει. ὁ δὲ Γνάιος συνάψας 13 

20 τῷ στόλῳ καὶ τοὺς αἰτίους τῶν συμβεβηκότων κατὰ 
τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς ἐθισμοὺς κολάσας, τὸ λοιπὸν ἤδη 
συναγαγὼν ἐπὶ ταὐτὸ τήν vs πεζὴν καὶ τὴν ναῦυτι- 

κὴν στρατιὰν ἔν Ταρράχωνι τὴν παραχειμασίαν 9 

ἐποιεῖτο. διαδοὺς δὲ τὴν λείαν ἴσως τοῖς στρατιώ- 1 

25 ταῖς μεγάλην εὔνοιαν καὶ προϑυμίαν ἐνειργάσατο 

πρὸς τὸ μέλλον. 
271. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἐν τούτοις Tw." 

ἐνισταμένης δὲ τῆς ἐαρινῆς ὥρας, Γάιος μὲν Φλα- 
μΐνιος ἀναλαβὼν τὰς αὑτοῦ δυνάμεις προῆγε διὰ 

80 Τυρρηνίας καὶ κατεστρατοπέδευσε πρὸ τῆς τῶν 

᾿ἀρρητίνων πόλεως. Γνάιος δὲ Σερουίλιος τοὔμπαλιν 2 
20* 
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ς Ἂ ; 7 
ὡς ἐπ᾽ ᾿Ζριμίνου, ταύτῃ παρατηρήσων τὴν εἰσβολὴν 

LA e ’, 2 ’, M /, 2 ^ ὃ τῶν ὑπεναντίων. ᾿Δννίβας δὲ παραχειμάζων ἐν τῇ 

Κελτικῇ τοὺς μὲν Ρωμαίους τῶν ἐκ τῆς μάχης αἰχ- 
μαλώτων ἕν φυλακῇ συνεῖχεν, τὰ μέτρια τῶν ἐπιτη- 

eo Αδείων διδούς. τοὺς δὲ συμμάχους αὐτῶν τὸ μὲν 

πρῶτον ἐν τῇ πάσῃ φιλανϑροωπίᾳ διεξῆγεν, μετὰ δὲ 

ταῦτα συναγαγὼν παρεκάλει. φάσκων οὐκ ἐχείνοις 

ἥκειν πολεμήσων, ἀλλὰ Ρωμαίοις ὑπὲρ ἐκείνων. 
ὅ διόπερ ἔφη δεῖν αὐτούς, ἐὰν ὀρϑῶς φρονῶσιν, 

6 ἀντέχεσϑαι τῆς πρὸς αὑτὸν φιλίας. παρεῖναι γὰρ 10 

πρῶτον μὲν τὴν ἐλευϑερίαν ἀνακτησόμενος ᾿Ιταλιώ- 

ταις, ὁμοίως δὲ τὰς πόλεις καὶ τὴν χώραν, ἣν ὑπὸ 

“Ῥωμαίων ἀπολωλεκότες ἕκαστοι τυγχάνουσι. συνανα- 

Ἰ σώσων. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν ἀφῆκε πάντας χωρὶς λύτρων 
εἰς τὴν οἰχείαν. βουλόμενος ἅμα μὲν προκαλεῖσϑαι διὰ 15 

τοιούτου τρόπου πρὸς αὑτὸν τοὺς κατοικοῦντας τὴν 

᾿Ιταλίαν, ἅμα δ᾽ ἀπαλλοτριοῦν τῆς πρὸς Ῥωμαίους 

εὐνοίας, ἐρεϑίζειν δὲ τοὺς δοκοῦντας πόλεσιν ἢ λι- 

μέσιν ἠλαττῶσϑαί τι διὰ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. 

[8 ἘἘχρήσατο δέ τινι καὶ Φοινικικῷ στρατηγήματι 530 
τοιούτῳ κατὰ τὴν παραχειμασίαν. ἀγωνιῶν γὰρ 

τὴν ἀϑεσίαν τῶν Κελτῶν xoi τὰς ἐπιβουλὰς τὰς 
περὶ τὸ σῶμα διὰ τὸ πρόσφατον τῆς πρὸς αὐτοὺς 

συστάσεως κατεσκευάσατο περιϑετὰς τρίχας, ἄρμο- 

ξούσας ταῖς κατὰ τὰς δλοσχερεῖς διαφορὰς τῶν ἣλι- 

3 χιῶν ἐπιπρεπείαις, καὶ ταύταις ἐχρῆτο συνεχῶς μετα- 

τιϑέμενος᾽ ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐσϑῆτας μετελάμβανε 
ἀτὰς καϑηκούσας ἀεὶ ταῖς περιϑεταῖς. δι’ ὧν οὐ 

212. μόνον τοῖς αἰφνιδίως ἰδοῦσι δύσγνωστος ἦν, ἀλλὰ 954. 
καὶ τοῖς ἐν συνηϑείᾳ γεγονόσιν. 80 

5 Θεωρῶν δὲ τοὺς Κελτοὺς δυσχεραίνοντας ἐπὶ 

ΓῸ σι 
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τῷ τὸν πόλεμον ἐν τῇ παρ᾽ αὑτῶν χώρα λαμβάνειν 
τὴν τριβήν. σπεύδοντας δὲ καὶ μετεώρους ὄντας 

εἰς τὴν πολεμίαν, προφάσει μὲν διὰ τὴν πρὸς 'Po- 
μαίους ὀργήν. τὸ δὲ πλεῖον διὰ τὰς ὠφελείας, ἔκρινε 

ὅ τὴν ταχίστην ἀναζευγνύειν καὶ συνεχπληροῦν τὰς 

τῶν δυνάμεων ὁρμάς. διόπερ ἅμα τῷ τὴν ὥραν ὁ 

μεταβάλλειν πυνϑανόμενος τῶν μάλιστα τῆς χώρας 

δοχούντων ἐμπειρεῖν τὰς μὲν ἄλλας ἐμβολὰς τὰς 

εἰς τὴν πολεμίαν μακρὰς εὕρισκε καὶ προδήλους τοῖς 

10 ὑπεναντίοις, τὴν δὲ διὰ τῶν ἑλῶν εἰς Τυρρηνίαν 
φέρουσαν δυσχερῆ μὲν σύντομον δὲ καὶ παράδοξον 
φανησομένην τοῖς περὶ τὸν Φλαμίνιον. ἀεὶ δέ mag 

οἰκεῖος (ὧν) τῇ φύσει τούτου τοῦ μέρους ταύτῃ 
προέϑετο ποιεῖσϑαι τὴν πορείαν. διαδοθείσης δὲ 8 

1 τῆς φήμης év τῷ στρατοπέδῳ διότι μέλλει διά τινῶν 

ἑλῶν ἄγειν αὐτοὺς ὁ στρατηγός, πᾶς τις εὐλαβῶς 

εἶχε πρὸς τὴν πορείαν, ὑφορώμενος βάραϑρα καὶ 

τοὺς λιμνώδεις τῶν τόπων. ᾿άἀννίβας δ᾽ ἐπιμελῶς 19 

ἐξητακὼς τεναγώδεις καὶ στερεοὺς ὑπάρχοντας τοὺς 

20 χατὰ τὴν δίοδον τόπους. ἀναζεύξας εἰς μὲν τὴν 

πρωτοπορείαν ἔϑηχε τοὺς “ίβυας καὶ Ἴβηρας 

καὶ πᾶν τὸ χρησιμώτερον μέρος τῆς σφετέρας δυνά- 

μξῶς, συγκαταμίξας αὐτοῖς τὴν ἀποσκευήν, ἵνα πρὸς 

τὸ παρὸν εὐπορῶσι τῶν ἐπιτηδείων πρὸς γὰρ τὸ 2 

μέλλον εἰς τέλος ἀφροντίστως εἶχε περὶ παντὸς τοῦ 

σχευοφόρου. λογιζόμενος ὡς ἐὰν ἅψηται τῆς πολε- 

μίας, ἡττηϑεὶς μὲν οὐ προσδεήσεται τῶν ἀναγκαίων. 
κρατῶν δὲ τῶν ὑπαίϑρων οὐκ ἀπορήσει τῶν ἐπι- 
τηδείων. ἐπὶ δὲ τοῖς προειρημένοις ἐπέβαλε τοὺς 8 

Κελτούς, ἐπὶ δὲ πᾶσι τοὺς ἱππεῖς. ἐπιμελητὴν δὲ 4 

τῆς οὐραγίας τὸν ἀδελφὸν ἀπέλιπε Μάγωνα τῶν τε 

t5 Qt 

3 e 
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273. λοιπῶν χάρυν καὶ μάλιστα τῆς τῶν Κελτῶν μαλα- 

κίας καὶ φυγοπονίας, ἵν᾽ ἐὰν κακοπαϑοῦντες τρέ- 

πῶνται πάλιν εἰς τοὐπίσω, κωλύῃ διὰ τῶν ἱππέων 

δχκαὶ προσφέρῃ τὰς χεῖρας αὐτοῖς. οἵ μὲν οὖν ἼἼβη- 55ὅ. 
oec καὶ Δίβυες δι᾿ ἀκεραίων τῶν ἑλῶν ποιούμενοι 5 
τὴν πορείαν μετρίως κακοπαϑοῦντες ἤνυον, ἅτε καὶ 

φερέκακοι πάντες ὄντες καὶ συνήϑεις ταῖς τοιαύταις 

θ ταλαιπωρίαις. οἱ δὲ Κελτοὶ δυσχερῶς μὲν εἰς τοὔμ- 
προοῦϑὲεν προύβαινον, τεταραγμένων καὶ διαπεπατη- 

μένων εἰς βάϑος τῶν ἑλῶν, ἐπιπόνως δὲ καὶ ταλαι- 1c 

πώρως ὑπέμενον τὴν κακοπάϑειαν, ἄπειροι πάδης 

Ττῆς τοιαύτης ὄντες καχουχίας. ἐκωλύοντο δὲ πάλιν 

ἀπονεύειν εἰς τοὐπίσω διὰ τοὺς ἐφεστῶτας αὐτοῖς 

8 ἱππεῖς. πάντες μὲν οὖν ἐκακοπάϑουν καὶ μάλιστα 

διὰ τὴν ἀγρυπνίαν, ὡς ἂν ἑξῆς ἡμέρας τέτταρας 15 

καὶ τρεῖς νύχτας συνεχῶς δι᾿’ ὕδατος ποιούμενοι 

τὴν πορείαν διαφερόντως γὲ μὴν ἑπόνουν καὶ 

9 χατεφϑείρονθ᾽ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους οἵ Κελτοί. τῶν 
δ᾽ ὑποζυγίων αὐτοῦ τὰ πλεῖστα πίπτοντα διὰ τοὺς 
πηλοὺς ἀπώλλυντο, μίαν παρεχόμενα χρείαν ἐν τῷ 30 

10 πεσεῖν τοῖς ἀνθρώποις" καϑεξόμενοι γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν 

καὶ τῶν σκευῶν σωρηδὸν ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν ὑπερεῖχον 
καὶ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ βραχὺ μέρος τῆς νυκτὸς 

11 ἀπεκοιμῶντο. οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ τῶν ἵππων τὰς 

ὁπλὰς ἀπέβαλον διὰ τὴν συνέχειαν τῆς διὰ τῶν 35 
19 πηλῶν πορείας. ᾿Αννίβας δὲ μόλις ἐπὶ τοῦ περι- 

λειφϑέντος ϑηρίου διεσώϑη μετὰ πολλῆς ταλαιπω- 

ρίας, ὑπεραλγὴς ὧν διὰ τὴν βαρύτητα τῆς ἐπενεχϑεί- - 

θης ὀφϑαλμίας αὐτῷ, δι᾿ ἣν καὶ τέλος ἐστερήϑη τῆς 
μιᾶς ὄψεως, οὐκ ἐπιδεχομένου τοῦ καιροῦ καταμονὴν 90 

οὐδὲ ϑεραπείαν διὰ τὸ τῆς περιστάσεως ἀδύνατον. 
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Ζιιπεράσας δὲ παραδόξως τοὺς ἑλώδεις τόπους 80 

καὶ καταλαβὼν ἐν Τυρρηνίᾳ τὸν Φλαμίνιον στρα- 
τοπεδεύοντα πρὸ τῆς τῶν ᾿“ρρητίνων πόλεως, τότε 
μὲν αὐτοῦ πρὸς τοῖς ἕλεσι κατεστρατοπέδευσε, βου- 3 

λόμενος τήν τε δύναμιν ἀναλαβεῖν καὶ πολυπραγ- 

μονῆσαι τὰ περὶ τοὺς ὑπεναντίους καὶ τοὺς προ- 

κειμένους τῶν τόπων. πυνϑανόμενος δὲ τὴν μὲν 8 
χώραν τὴν πρόσϑεν πολλῆς γέμειν ὠφελείας, τὸν 
ὃ Φλαμίνιον ὀχλοκχόπον μὲν καὶ δημαγωγὸν εἶναι 

τέλειον, πρὸς ἀληϑινῶν δὲ καὶ πολεμικῶν πραγμά- 

τῶν χειρισμὸν οὐκ εὐφυῆ, πρὸς δὲ τούτοις καταπεπι- 

στευκέναι τοῖς σφετέροις πράγμασιν, συνελογίξετο 4 356, 

διότι παραλλάξαντος αὐτοῦ τὴν ἐκείνων στρατοπε- 

δείαν καὶ καϑέντος εἰς τοὺς ἔμπροσϑεν τόπους τὰ 

μὲν ἀγωνιῶν τὸν ἐπιτωϑασμὸν τῶν ὄχλων οὐ δυνή- 
σεται περιορᾶν δῃουμένην τὴν χώραν, τὰ δὲ κατηλ- 

γηκὼς παρέσται προχείρως εἰς πάντα τόπον ἕπό- 

μενος. σπουδάξων δι᾽ αὑτοῦ ποιήδασϑαι τὸ προτέ- 
ρημα καὶ μὴ προσδέξασϑαι τὴν παρουσίαν τοῦ τὴν 

ἴσην ἀρχὴν ἔχοντος. ἐξ ὧν πολλοὺς αὐτὸν ὑπελάμ- 5 
βανε παραδώσειν καιροὺς πρὸς ἐπίϑεσιν. πάντα δ᾽ 

ἐμφρόνως ἐλογίζετο ταῦτα καὶ πραγματικῶς" οὐ γὰρ 81 
εἰκὸς ἄλλως εἰπεῖν, ὡς εἴ τις οἴεται κυριώτερόν τι 

μέρος εἶναι στρατηγίας τοῦ γνῶναι τὴν προαίρεσιν 

καὶ φύσιν τοῦ τῶν ἐναντίων ἡγεμόνος, ἀγνοεῖ καὶ 

τευύφωται. χαϑάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἄνδρα xoi? 
ζυγὸν ἀγωνισμάτων δεῖ τὸν μέλλοντα νικᾶν συν- 

ϑεωρεῖν πῶς δυνατὸν ἐφικέσϑαι τοῦ σκοποῦ καὶ 
τί γυμνὸν ἢ ποῖον ἐξοπλον μέρος φαίνεται τῶν 
ἀνταγωνιστῶν, οὕτως χρὴ καὶ τοὺς ὑπὲρ τῶν ὅλων 8 

προεστῶτας σκοπεῖν οὐχ Ozov τι τοῦ σώματος γυ- 
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μνόν. ἀλλὰ ποῦ τῆς ψυχῆς εὐχείρωτόν τι παραφαίνεται 

ἀτοῦ τῶν ἐναντίων ἡγεμόνος, ἐπειδὴ πολλοὶ μὲν 

διὰ ῥαϑυμίαν καὶ τὴν σύμπασαν ἀργίαν οὐ μόνον 

τὰς κοινὰς πράξεις, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδίους καταπρο- 

ὅ ἵενται βίους ἄρδην, πολλοὶ δὲ διὰ τὴν πρὸς τὸν δ 

οἶνον ἐπιϑυμίαν οὐδ᾽ ὑπνῶσαι δύνανται χωρὶς 
275. 6 ἀλλοιώσεως καὶ μέϑης. ἔνιοι δὲ διὰ τὰς τῶν ἀφρο- 

δισίων ὁρμὰς καὶ τὴν ἐν τούτοις ἔχπληξιν οὐ μόνον 

πόλεις καὶ βίους ἀναστάτους πεποιήκασιν, ἀλλὰ καὶ 

7170 ζῆν αὑτῶν ἀφήρηνται μετ᾽ αἰσχύνης. καὶ μὴν io 

δειλία καὶ βλακεία κατ᾽ ἰδίαν μὲν αὐτοῖς ὄνειδος 
ἐπιφέρει τοῖς ἔχουσι, περὶ δὲ τὸν τῶν ὅλων mye- 
μόνα γενομένη κοινόν ἐστι καὶ μέγιστον συμπτω- 

δμάτων. οὐ γὰρ μόνον ἀπράκτους ποιεῖ τοὺς ὑπο- 

ταττομένους, πολλάκις δὲ καὶ κινδύνους ἐπιφέρει 
ϑτοὺς μεγίστους τοῖς πεπιστευκόσι. προπέτειά ys μὴν 

καὶ ϑρασύτης καὶ ϑυμὸς ἄλογος, ἔτι δὲ κενοδοξία 

καὶ τῦφος εὐχείρωτα μὲν τοῖς ἐχϑροῖς, ἐπισφαλέ- 
στατα δὲ τοῖς φίλοις. πρὸς γὰρ πᾶσαν ἐπιβουλήν. 351. 

10 ἐνέδραν, ἀπάτην ἕτοιμος ὅ ye τοιοῦτοο. as €i, 20 

τις δύναιτο συννοεῖν τὰ περὶ τοὺς πέλας ἁμαρτή- 
ματα καὶ V που προδιέναι τοῖς ὑπεναητ τις ἣ 

μάλιστα καὶ Óv ὧν εὐχείρωτος £o9' ὁ προεστὼς 

τῶν πολεμίων. τάχιστ᾽ ἂν τῶν ὅλων κατακρατοίη. 
11 καϑάπερ γὰρ νεὼς ἐὰν ἀφέλῃ τις τὸν κυβερνήτην, 25 

τὸ ὅλον αὐτανδοὶ σκάφος ὑποχείριον γίνεται τοῖς 
ἐχϑροῖς,. τὸν αὐτὸν τρόπον ἐὰν τὸν προεστῶτα 

[πόλεμον] δυνάμεως χειρώδηταί τις κατὰ τὰς ἔπι- 

βολὰς καὶ συλλογισμούς, αὐτανδρὶ γίνεται πολ- 
12 λάκις κρατεῖν τῶν ἀντιταττομένων. ἃ δὴ καὶ τότε 80 

προϊδόμενος καὶ συλλογισάμενος ᾿Αννίβας περὶ 

μι 5 
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τοῦ τῶν ἐναντίων ἡγεμόνος οὐ διεσφάλη τῆς ἐπι- 

βολῆς. 
Qe γὰρ ϑᾶττον ποιησάμενος ἀναζυγὴν ἀπὸ τῶν 82 

κατὰ τὴν Φαισόλαν τόπων καὶ μικρὸν ὑπεράρας τὴν 

δ τῶν Ῥωμαίων στρατοπεδείαν ἐνέβαλεν εἰς τὴν προ- 

κειμένην χώραν, εὐθέως μετέωρος ἦν ὁ Φλαμίνιος 2 

καὶ ϑυμοῦ πλήρης. δοξάζων ἑαυτὸν ὑπὸ τῶν ἐναν- 

τίων καταφρονεῖσϑαι. μετὰ δὲ ταῦτα πορϑουμένης 8 

τῆς χώρας, καὶ πανταχόϑεν τοῦ καπνοῦ σημαίνοντος 

276. τὴν καταφϑορὰν αὐτῆς. ἐσχετλίαξε, δεινὸν ἡγούμενος 

τὸ γινόμενον. διὸ καὶ τινῶν οἰομένων δεῖν μὴ προ- 4 

χείρως ἐπακολουθεῖν μηδὲ συμπλέκεσϑαι τοῖς πολε- 
μίοιο, φυλάττεσϑαι δὲ καὶ προσέχειν τὸ πλῆϑος τῶν 
ἱππέων. μάλιστα δὲ καὶ τὸν ἕτερον ὕπατον προῦσ- 

15 λαβεῖν καὶ πᾶσιν ἐπὶ ταὐτὸ τοῖς στρατοπέδοις ὁμοῦ 

ποιήσασϑαι τὸν κίνδυνον, οὐχ οἷον προσεῖχε τοῖς ὅ 

λεγομένοις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀνείχετο τῶν ἀποφαινομένων 
ταῦτα, παρεκάλει δ᾽ αὐτοὺς ἐν νῷ λαμβάνειν τίθ 
λέγειν εἰκὸς τοὺς ἐν τῇ πατρίδι τῆς μὲν χώρας κατα- 

20 φϑειρομένης σχεδὸν ξἕως πρὸς αὐτὴν τὴν Ρώμην, 
αὐτῶν δὲ κατόπιν τῶν πολεμίων ἐν Τυρρηνίᾳ στρα- 

τοπεδευόντων. τέλος δέ, ταῦτ᾽ εἰπών. ἀναζεύξας ἴ 

προῆγε μετὰ τῆς δυνάμεως. οὐ χαιρόν, οὐ τόπον 

προορώμενος. μόνον δὲ σπεύδων συμπεσεῖν τοῖς 

25 πολεμίοις, ὧς προδήλου τῆς νίκης αὐτοῖς ὑπαρχού- 5ὅ8. 
σης τηλικοῦτον γὰρ προενεβεβλήχει κατελπισμὸν 8 

τοῖς ὄχλοις ὥστε πλείους εἶναι τῶν τὰ ὅπλα φερόν- 

τῶν τοὺς ἐκτὸς παρεπομένους τῆς ὠφελείας χάριν. 

κομίζοντας ἁλύδεις καὶ πέδας καὶ πᾶσαν τὴν τοιαύ- 

ϑ0τὴν παρασκευήν. ὅ ys μὴν ᾿Αννίβας ἅμα μὲν εἰς 9 
τοὔμπροσϑεν ὡς πρὸς τὴν Ῥώμην mons διὰ τῆς 
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Τυρρηνίας, εὐώνυμον μὲν πόλιν ἔχων τὴν προδαγο- 

οευομένην Κυρτώνιον καὶ τὰ ταύτης ὕὄρη, δεξιὰν δὲ 

10c5v Ταρδιμέννην καλουμένην λίμνην" ἅμα δὲ προ- 

ἄγων ἐπυρπόλει καὶ κατέφϑειρε τὴν χώραν, βουλό- 

usvog ἔκχαλεσασϑαι τὸν ϑυμὸν τῶν ὑπεναντίων. 5 

11 ἐπεὶ δὲ τὸν Φλαμίνιον ἤδη συνάπτοντα καϑεώρα, 
τόπους δ᾽ εὐφυεῖς συνεϑεώρησε πρὸς τὴν χρείαν, 

89 ἐγίνετο πρὸς τὸ διακινδυνεύειν. ὄντος δὲ κατὰ τὴν 

δίοδον αὐλῶνος ἐπιπέδου, τούτου δὲ παρὰ μὲν τὰς 

εἰς μῆκος πλευρὰς ἑκατέρας βουνοὺς ἔχοντος ὕψη- τὸ 

λοὺς χαὶ συνεχεῖς, παρὰ δὲ τὰς εἰς πλάτος κατὰ 

μὲν τὴν ἀντικρὺ λόφον ἐπικείμενον ἐρυμνὸν καὶ 

δύσβατον, κατὰ δὲ τὴν ἀπ᾽ οὐρᾶς λίμνην τελείως 
971, στενὴν ἀπολεέπουσδαν πάροδον ὡς εἰς τὸν αὐλῶνα 

παρὰ τὴν παρώρειαν, διελθὼν τὸν αὐλῶνα παρὰ 15 

τὴν λίμνην τὸν μὲν κατὰ πρόσωπον τῆς πορείας 

λόφον αὐτὸς κατελάβετο καὶ τοὺς Ἴβηρας καὶ τοὺς 

ὃ Μίβυας ἔχων ἐπ᾽’ αὐτοῦ κατεστρατοπέδευδε, τοὺς δὲ 
Βαλιαρεῖς καὶ λογχοφόρους κατὰ τὴν πρωτοπορείαν 

ἐχπεριάγων ὑπὸ τοὺς £v δεξιᾷ βουνοὺς τῶν παρὰ 30 

τὸν αὐλῶνα κειμένων. ἐπὶ πολὺ παρατείνας, ὑπ- 

4 ἔστειλε. τοὺς δ᾽͵ ἱππεῖς καὶ τοὺς Κελτοὺς ὁμοίως 

τῶν εὐωνύμων βουνῶν xóxAco περιαγαγὼν παρεξ- 

ἕτεινε συνεχεῖς, ὥστε τοὺς ἐσχάτους εἶναι κατ᾽ 

αὐτὴν τὴν εἴσοδον τὴν παρά τε τὴν λίμνην καὶ τὰς 25 

παρωρείας φέρουσαν εἰς τὸν προειρημένον τόπον. 
5 Ὁ uiv οὖν ᾿Αννίβας ταῦτα προκαταδκευαδσάμενος 
τῆς νυκτὸς καὶ περιειληφὼς τὸν αὐλῶνα ταῖς ἕν- 

ὁ έδραις τὴν ἡσυχίαν εἶχεν. ὃ δὲ Φλαμίνιος εἵπετο 
κατόπιν, σπεύδων συνάψαι [τῶν πολεμίων)" κατ- so 

εστρατοπεδευκὼς δὲ τῇ προτεραίᾳ πρὸς αὐτῇ τῇ 389. 
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λίμνῃ τελέως ὀψὲ τῆς ὥρας, μετὰ ταῦτα τῆς ἡμέρας 

ἐπιγενομένης εὐθέως ἐπὶ τὴν ἕωϑινὴν ἦγε τὴν 
πρωτοπορείαν παρὰ τὴν λίμνην εἰς τὸν ὑποκείμε- 

vov αὐλῶνα, βουλόμενος ἐξάπτεσϑαι τῶν πολεμίων. 

Ὁ οὔσης δὲ τῆς ἡμέρας ὀμιχλώδους διαφερόντως, Av- 84 

ψύβας ἅμα τῷ τὸ πλεῖστον μέρος τῆς πορείας εἰς 

τὸν αὐλῶνα προσδέξασϑαι καὶ συνάπτειν πρὸς αὐτὸν 

ἤδη τὴν τῶν ἐναντίων πρωτοπορείαν ἀποδοὺς τὰ 
συνϑήματα καὶ διαπεμψάμενος πρὸς τοὺς év ταῖς 

10 ἐνέδραις συνεπεχείρει πανταχόϑεν ἅμα τοῖς πολε- 

μίοις. οἵ δὲ περὶ τὸν Φλαμίνιον, καραδόξου ysvo-2 

μένης αὐτοῖς τῆς ἐπιφανείας, ἔτι δὲ δυσσυνόπτου 
τῆς κατὰ τὸν ἀέρα περιστάσεως ὑπαρχούδης, καὶ 

τῶν πολεμίων κατὰ πολλοὺς τόπους ἐξ ὑπερδεξέου 

15 Χαταφερομένων καὶ προσπιπτόντων. οὐχ οἷον παρα- 

βοηϑεῖν ἐδύναντο πρός τι τῶν δεομένων οἱ ταξίαρ- 

278. you καὶ χιλίαρχοι τῶν "Poueíov, ἀλλ᾽ οὐδὲ συννοῆ- 
ὅσαι τὸ γινόμενον. ἅμα γὰρ οἱ μὲν κατὰ πρόσωπον, ὃ 

o δ᾽ ἀπ᾽ οὐρᾶς, οἱ δ᾽ ἐκ τῶν πλαγίων αὐτοῖς προσ- 
20 ἔπιπτον. διὸ καὶ συνέβη τοὺς πλείστους ἐν αὐτῷ τῷ 4 

τῆς πορείας σχήματι κατακοπῆναι. μὴ δυναμένους 

αὑτοῖς βοηϑεῖν, ἀλλ᾽ ὡσανεὶ προδεδομένους ὑπὸ 

τῆς τοῦ προεστῶτος ἀκρισίας. ἔτι γὰρ διαβουλευό- ὅ 

μενοι τί δεῖ πράττειν ἀπώλλυντο παραδόξως. ἐν ὃ 

25 ὦ καιρῷ καὶ τὸν Φλαμίνιον αὐτὸν δυσχρηστούμενον 

καὶ περικακοῦντα τοῖς ὅλοις προσπεσόντες τινὲς τῶν 
Κελτῶν ἀπέχτειναν. ἔπεσον οὖν τῶν Ῥωμαίων κατὰ 1 

τὸν αὐλῶνα σχεδὸν εἰς μυρίους καὶ πεντακισχιλίους, 

οὔτ᾽ εἴκειν τοῖς παροῦσιν οὔτε πράττειν οὐδὲν δυνά- 

30 μένοι, τοῦτο δ᾽ ἐκ τῶν ἐθισμῶν αὐτὸ περὶ πλείστου 
ποιούμενοι, τὸ μὴ φεύγειν μηδὲ λείπειν τὰς τάξεις. 
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βοΐ δὲ κατὰ πορείαν μεταξὺ τῆς. λίμνης καὶ τῆς 

παρωρείας ἕν τοῖς στενοῖς συγπλεισϑέντες αἰσχρῶς, 

9 ἕτε δὲ μᾶλλον ταλαιπώρως διεφϑείροντο. συνωϑού- 

μενοι [μὲν] γὰρ εἰς τὴν λίμνην οἱ μὲν διὰ τὴν παρά- 

στασιν τῆς διανοίας δὁρμῶντες ἐπὶ τὸ νήχεσϑαι σὺν 5 

τοῖς ὅπλοις ἀπεπνίγοντο, τὸ δὲ πολὺ πλῆϑος μέχρι 

μὲν τοῦ δυνατοῦ προβαῖνον εἰς τὴν λίμνην ἔμενε 260. 

το τὰς χεφαλὰς αὐτὰς ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν ὑπερίσχον" ἐπι- 

γενομένων δὲ τῶν ἱππέων, καὶ προδήλου γενομένης 
ἀπωλείας ἐξαίροντες τὰς χεῖρας καὶ δεόμενοι ξω- 10 

γρεῖν καὶ πᾶσαν προϊέμενοι φωνὴν τὸ τελευταῖον 

oí μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων, τινὲς δὲ παρακαλέσαντες 
11 αὑτοὺς διεφϑάρησαν. ἑξακισχίλιοι δ᾽ ἴσως τῶν κατὰ 

τὸν αὐλῶνα τοὺς κατὰ πρόσωπον νικήσαντες παρα- 

βοηϑεῖν μὲν τοῖς ἰδίοις καὶ περιίστασϑαι τοὺς ιὉ 

ὑπεναντίους ἠδυνάτουν διὰ τὸ μηδὲν συνορᾶν τῶν 
γινομένων, καίπερ μεγάλην δυνάμενοι πρὸς τὰ ὅλα 

i9 παρέχεσϑαι χρείαν" ἀεὶ δὲ τοῦ πρόσϑεν ὀρεγόμενοι 
προῆγον, πεπεισμένοι συμπεσεῖσϑαί τισιν, ἕως ἔλα- 
ϑον ἐκπεσόντες πρὸς τοὺς ὑπερδεξίους τόπους. 320 

279. 13 γενόμενοι δ᾽ ἐπὶ τῶν ἄκρων. καὶ τῆς ὀμίχλης ἤδη 

πεπτωκυίας συνέντες τὸ γεγονὸς ἀτύχημα καὶ ποιεῖν 

οὐδὲν ὄντες ἔτι δυνατοὶ διὰ τὸ τοῖς ὅλοις ἐπι- 

κρατεῖν καὶ πάντα προκατέχειν ἤδη τοὺς πολεμίους. 

συστραφέντες ἀπεχώρησαν εἴς τινα κώμην Τυρρη- 35 

Ἱάνίδα. μετὰ δὲ τὴν μάχην ἀποσταλέντος ὑπὸ τοῦ 
στρατηγοῦ μετὰ τῶν ᾿Ιβήρων καὶ λογχοφόρων Modg- 

Be καὶ περιστρατοπεδεύδσαντος τὴν κώμην, ποικίλης 

αὐτοῖς ἀπορίας περιεστώσης. ἀποθέμενοι τὰ ὅπλ. 

παρέδοσαν αὑτοὺς ὑποσπόνδους, ὡς τευξόμενοι τῆς 30 

σωτηρίαο. 
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Τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν ὅλον κίνδυνον τὸν ysvó-15 
μενον ἐν Τυρρηνία Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις 
τοῦτον ἐπετελέσϑη τὸν τρόπον. ᾿Αννίβας δέ, πρὸς δῦ 

αὐτὸν ἐπαναχϑέντων τῶν ὑποσπόνδων, ὁμοίως δὲ 

καὶ τῶν ἄλλων αἰχμαλώτων. συναγαγὼν πάντας, 

ὄντας πλείους τῶν μυρίων καὶ πεντακισχιλίων, πρῶ- 3 
τον μὲν διεσάφησεν ὅτι Μαάρβας οὐκ εἴη κύριος 

ἄνευ τῆς αὑτοῦ γνώμης διδοὺς τὴν ἀσφάλειαν τοῖς 
ὑποσπόνδοις. μετὰ δὲ ταῦτα κατηγορίαν ἐποιήσατο 

“Ῥωμαίων. λήξας δὲ τούτων, ὅσοι μὲν ἦσαν 'Po-3 
polo, τῶν ἑαλωκότων, διέδωκεν εἰς φυλακὴν ἐπὶ τὰ 

τάγματα, τοὺς δὲ συμμάχους ἀπέλυσε χωρὶς λύτρων 961. 
ἅπαντας εἰς τὴν οἰκείαν, ἐπιφϑεγξάμενος τὸν αὐτὸν 1 

ὃν χαὶ πρόσϑεν λόγον ὅτι πάρεστι πολεμήσων οὐκ 

᾿Ιταλιώταις, ἀλλὰ Ρωμαίοις ὑπὲρ τῆς ᾿Ιταλιωτῶν 
ἐλευϑερίας. τὴν δ᾽ ἑαυτοῦ δύναμιν ἀνελάμβανε δ 

καὶ τῶν νεκρῶν τῶν ἐκ τῆς σφετέρας δυνάμεως 

τοὺς ἐπιφανεστάτους ἔϑαψεν., ὄντας εἰς τριάκοντα 

τὸν ἀριϑμόν: οἵ μὲν γὰρ πάντες εἰς χιλίους καὶ 
πενταχοσίους ἔπεσον, ὧν ἦσαν οἵ πλείους Κελτοί. 
ταῦτα δὲ πράξας διενοεῖτο μετὰ τἀδελφοῦ καὶ τῶν 6 
φίλων ποῦ καὶ πῶς δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν δρμήν, εὐϑαρ- 

σὴς ὧν ἤδη περὶ τῶν ὅλων. 

Εἰς δὲ τὴν Ρώμην προσπεσόντος ἤδη τοῦ ysyo-* 
νότος ἀτυχήματος. στέλλεσϑαι μὲν ἢ ταπεινοῦν τὸ 

συμβεβηκὸς οἱ προεστῶτες τοῦ πολιτεύματος ἠδυ- 

νάτουν διὰ τὸ μέγεϑος τῆς συμφορᾶς. λέγειν δὲ 

τοῖς πολλοῖς ἠναγκάζοντο τὰ γεγονότα, συναϑροί- 

σαντὲς τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν. διόπερ ἅμα τῷ ϑ8 

τὸν στρατηγὸν εἰπεῖν τοῖς ὄχλοις ἀπὸ τῶν ἐμβόλων 
ὅτι ..4ευπόμεϑα μάχῃ μεγάλῃ“, τηλικαύτην συνέβη γε- 
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νέσϑαι διαυροπὴν ὥστε τοῖς παραγενομένοις ép! ἕχα- 
τέρων τῶν καιρῶν πολλῷ μεῖξον τότε φανῆναι τὸ 

9. γεγονὸς ἢ παρ᾽ αὐτὸν τὸν τῆς μάχης καιρόν. καὶ 

τοῦτ᾽ εἰκότως συνέβη. πολλῶν γὰρ χρόνων ἄπειροι, 

καὶ τοῦ δήματος καὶ τοῦ πράγματος ὑπάρχοντες τῆς 5 

ὁμολογουμένης ἥττης οὐ μετρίως οὐδὲ κατὰ ewxijue 
τοτὴν περιπέτειαν ἔφερον. οὐ μὴν 4j ys σύγκλητος, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ καϑήκοντος ἔμενε λογισμοῦ καὶ δὲε- 

ἑνοεῖτο περὶ τοῦ μέλλοντος πῶς καὶ ví πρακτέον 

ἑκάστοις εἴη. 10 

ῶρ Κατὰ δὲ τοὺς τῆς μάχης καιροὺς Γνάιος Σερουΐί- 

λιος ὃ προχαϑήμενος ὕπατος ἐπὶ τῶν κατ᾽ ᾿Ζρίμινον 
ο τόπων --- οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ἐπὶ τῆς παρὰ τὸν ᾿Αδρίαν 
πλευρᾶς, οὗ συνάπτει τὰ Γαλατικὰ πεδία πρὸς τὴν 

ἄλλην Ἰταλίαν. οὐ μακρὰν τῆς εἰς ϑάλατταν ἐκβο- 15 
8 λῆς τῶν τοῦ Πάδου στομάτων — &xoveag εἰσβεβλη- 

κότα τὸν ᾿ἀννίβαν εἰς Τυρρηνίαν ἀντιστρατοπεδεύειν 

τῷ Φλαμινίῳ, πᾶσι μὲν ἐπεβάλετο τοῖς στρατοπέδοις 
αὐτὸς συνάπτειν, ἀδυνατῶν δὲ διὰ τὸ τῆς στρατιᾶς 
βάρος Γάιον Κεντήνιον κατὰ σπουδὴν δοὺς τετρα- 262. 

κισχιλίους ἱππεῖς προεξαπέστειλε. βουλόμενος, s 

δέοινϑ'᾽ οὗ καιροί, πρὸ τῆς αὑτοῦ παρουσίας τούτους 

4 καταταχεῖν. ᾿ἀννίβας δέ, μετὰ τὴν μάχην προδαγγελ- 

ϑείσης αὐτῷ τῆς τῶν ὑπεναντίων βοηϑείας, ἐξαπο- 
στέλλει Μαάρβαν. ἔχοντα τοὺς λογχοφόρους καί τι 25 

ὅ μέρος τῶν ἱππέων. οἱ καὶ συμπεσόντες τοῖς περὶ 

τὸν Γάιον ἐν αὐτῇ μὲν τῇ πρώτῃ συμπλοκῇ σχεδὸν 
τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν διέφϑειραν, τοὺς δὲ λοιποὺς 

εἷς τινα λόφον συνδιώξαντες τῇ κατὰ πόδας ἡμέρᾳ 

ὁ πάντας ἔλαβον ὑποχειρίους. ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ, τρι- 80 
ταίας οὔσης τῆς κατὰ τὴν μάχην προδαγγελίας, 
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981. καὶ μάλιστα τότε τοῦ πάϑους χατὰ τὴν πόλιν ὧσ- 
ανεὶ φλεγμαίνοντος. ἐπιγενομένης καὶ ταύτης τῆς 

περιπετείας οὐ μόνον τὸ πλῆϑος, ἀλλὰ καὶ τὴν σύγ- 
Ἄλητον αὐτὴν συνέβη διατραπῆναι. διὸ καὶ παρέντες 1 

5 τὴν Xov ἐνιαυτὸν ἀγωγὴν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν 

αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων μειξόνως ἐπεβάλοντο βου- 

λεύεσϑαι περὶ τῶν ἐνεστώτων, νομίξοντες αὐτοκρά- 

τορος δεῖσθαι στρατηγοῦ τὰ πράγματα καὶ τοὺς 
περιεστῶτας καιρούς. 

1:0. ἀννίβας δὲ κατατεϑαρρηκὼς τοῖς ὅλοις ἤδη τὸ 8 

μὲν συνεγγίζειν τῇ Ῥώμῃ κατὰ τὸ παρὸν ἀπεδοκί- 
μαδεν, τὴν δὲ χώραν ἐπιπορδξυόμενος ἀδεῶς ἐπόρϑει. 

ποιούμενος τὴν πορείαν ὡς ἐπὶ τὸν ᾿4δρίαν. δια- 9 

νύσας τε τήν τὲ τῶν Ὄμβρων καλουμένην χώραν 

: καὶ τὴν τῶν Πικέντων ἧκεν δεκαταῖος πρὸς τοὺς 

κατὰ τὸν ᾿“δρίαν τόπους, πολλῆς μὲν λείας γεγονὼς 10 

ἐγκρατής. ὥστε μήτ᾽ ἄγειν μήτε φέρειν δύνασθαι 

τὸ στρατόπεδον τὰς ὠφελείας, πολὺ δὲ πλῆϑος ἀν- 
ϑρώπων ἀπεχταγκὼς κατὰ τὴν δίοδον" καϑάπερ γὰρ τὶ 

0 ἐν ταῖς τῶν πόλεων καταλήψεσι. καὶ τότε παραγ- 

γελμά τι δεδομένον ἦν φονεύειν τοὺς ὑποπίπτοντας 
τῶν ἐν ταῖς ἡλικίαις. ταῦτα δ᾽ ἐποίει διὰ τὸ προ- 
ὑπάρχον αὐτῷ μῖσος ἔμφυτον πρὸς Ῥωμαίους. ἐν 81 
ᾧ καιρῷ καταστρατοπεδεύσας παρὰ τὸν ᾿“δρίαν ἐν 

25 χώρᾳ πρὸς πάντα τὰ γεννήματα διαφερούσῃ μεγά- 

λην ἐποιεῖτο σπουδὴν ὑπὲρ τῆς ἀναλήψεως καὶ 968. 
ϑεραπείας τῶν ἀνδρῶν. οὐχ ἧττον δὲ καὶ τῶν ἵπ- 
πῶν. ὡς ἂν γὰρ ὑπαίϑρου τῆς παραχειμασίας γε- 2 

γενημένης ἐν τοῖς κατὰ Γαλατίαν τόποις. ὑπό τὲ τοῦ 

30 ψύχους καὶ τῆς ἀνηλειψίας. ἔτι δὲ τῆς μετὰ ταῦτα 

διὰ τῶν ἑλῶν πορείας καὶ ταλαιπωρίας ἐπεγεγόνει 
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σχεδὸν ἅπασι τοῖς ἵπποις, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ἀνδρά- 

σιν ὃ λεγόμενος λιμόψωρος καὶ τοιαύτη καχεξία. 

282. ὃ διὸ γενόμενος ἐγκρατὴς χώρας εὐδαίμονος ἐσωματο- 

ποίησε μὲν τοὺς ἵππους, ἀνεκτήσατο δὲ τά τε σώ- 
ματα καὶ τὰς ψυχὰς τῶν στρατιωτῶν: μετακαϑ- s 

ὦώπλισε δὲ τοὺς Μίβυας εἰς τὸν Ῥωμαϊκὸν τρόπον 

ἐκλεχτοῖς ὕπλοις, ὡς ἂν γεγονὼς κύριος τοσούτων 

4 σκύλων. ἐξαπέστειλε δὲ κατὰ ϑάλατταν ἐν τῷ και- 

ροῷ τούτῳ καὶ τοὺς διασαφήσοντας εἰς τὴν Καρχη- 

δόνα περὶ τῶν γεγονότων" τότε γὰρ πρῶτον ἥψατο 10 

ϑαλάττης, ἀφ᾽ οὗ τὴν εἰσβολὴν ἐποιήσατο τὴν εἰς 
ὅ Ἰταλίαν. ἐφ᾽ οἷς ἀκούσαντες μεγαλείως ἐχάρησαν 
oí Καρχηδόνιοι καὶ πολλὴν ἐποιοῦντο σπουδὴν καὶ 

πρόνοιαν ὑπὲρ τοῦ κατὰ πάντα τρόπον ἐπικουρεῖν 
καὶ τοῖς ἐν ᾿Ιταλία καὶ τοῖς ἐν ᾿Ιβηρίᾳ πράγμασι. 15 

ὁ Ῥωμαῖοι δὲ δικτάτορα μὲν κατέστησαν Κόιντον 

Φάβιον, ἄνδρα καὶ φρονήδει διαφέροντα καὶ πεφυ- 

κότα καλῶς. ἔτι γοῦν ἐπεκαλοῦντο καὶ καϑ' ἡμᾶς 
oí ταύτης τῆς οἰκίας Μάξιμοι, τοῦτο δ᾽ ἔστι μέγι- 

στοι, διὰ τὰς ἐκείνου τἀνδρὸς ἐπιτυχίας καὶ πράξειο. 20 

716 δὲ δικτάτωρ ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν τῶν ὑπά- 

TOv' τῶν μὲν γὰρ ὑπάτων ἕξκατέρῳ δώδεκα πελέκεις 

8 ἀκολουθοῦσι, τούτῳ δ᾽ εἴκοσι καὶ τέτταρες, xxsi- 
voL μὲν ἐν πολλοῖς προσδέονται τῆς συγκλήτου πρὸς 
τὸ συντελεῖν τὰς ἐπιβολάς. οὗτος δ᾽ ἔστιν αὐτο- 90 

κράτωρ στρατηγός, οὗ κατασταϑέντος παραχρῆμα 
διαλύεσϑαι συμβαίνει πάσας τὰς ἀρχὰς év τῇ Ῥώμῃ 

πλὴν τῶν δημάρχων. οὐ μὴν ἀλλὰ περὶ μὲν τού- 

τῶν ἐν ἄλλοις ἀκριβεστέραν ποιησόμεϑα τὴν δια- so 
στολήν. ἅμα δὲ τῷ δικτάτορι κατέστησαν ἵἱππάρ- 
χην Μάρκον Μινύκιον. οὗτος δὲ τέτακται μὲν ὑπὸ 
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τὸν αὐτοκράτορα, γίνεται δ᾽ οἱονεὶ διάδοχος τῆς 264. 
ἀρχῆς ἐν τοῖς ἐκείνου περισπασμοῖς. 

᾿ἀννίβας δὲ κατὰ βραχὺ μεταϑεὶς τὴν παρεμβο- 88 
λὴν ἐνδιέτριβε τῇ παρὰ τὸν ᾿Αδρίαν χώρᾳ καὶ τοὺς 

5 uiv ἵππους ἐχλούων τοῖς παλαιοῖς οἴνοις διὰ τὸ 

988. πλῆϑος ἐξεϑεράπευδε τὴν καχεξίαν αὐτῶν καὶ τὴν 

ψώραν, παραπλησίως δὲ καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς uiv? 
τραυματίας ἐξυγίασε, τοὺς δὲ λοιποὺς εὐέκτας παρ- 

εσχεύασε καὶ προϑύμους εἰς τὰς ἐπιφερομένας χρείας. 

10 διελϑὼν δὲ καὶ καταφϑείρας τήν τε Πραιτεττιανὴν 3 

καὶ τὴν ᾿“δριανὴν ἔτι δὲ τὴν Maogoovxívqv καὶ 

Φρεντανὴν χώραν ὥρμησε ποιούμενος τὴν πορεέαν 

εἰς τὴν ᾿Ιαπυγίαν. ἧς διῃρημένης εἰς τρεῖς ὀνομα- 4 
σίας. καὶ τῶν μὲν προσαγορευομένων Ζὶαυνίων, (τῶν 

15 δὲ Πευκετίων). τῶν δὲ Μεσσαπίων, εἰς πρώτην 
ἐνέβαλε τὴν ΖὨααυνίαν. ἀρξάμενος δὲ ταύτης ἀπὸ ὕ 
“ουκαρίας, οὔσης ἀποικίας Ρωμαίων, ἐπόρϑει τὴν 
χώραν. μετὰ δὲ ταῦτα καταστρατοπεδεύσας περὶ τὸ ὁ 
καλούμενον Οἰβώνιον ἐπέτρεχε τὴν ᾿“ργυριππανὴν 

20 καὶ πᾶσαν ἀδεῶς ἐλεηλάτει τὴν ΖΙαυνίαν. ἐν à 

καιρῷ καὶ Φάβιος μετὰ τὴν κατάστασιν ϑύσας τοῖς 

ϑεοῖς ἐξώρμησε μετὰ τοῦ συνάρχοντος καὶ τῶν ἐκ 

τοῦ καιροῦ καταγραφέντων τεττάρων στρατοπέδων. 
συμμίξας δὲ ταῖς ἀπ᾽ ᾿Ζριμίνου βοηϑούδσαις δυνά- 8 

25 μεόι περὶ τὴν Ναρνίαν, Γνάιον μὲν τὸν ὑπάρχοντα 
στρατηγὸν ἀπολύσας τῆς κατὰ γῆν στρατείας ἐξαπ- 

ἕστειλε μετὰ παραπομπῆς εἰς τὴν Ρώμην, ἐντειλά- 

μενος, ἐάν τι κατὰ ϑάλατταν κινῶνται Καρχηδόνιοι, 

βοηϑεῖν ἀεὶ τοῖς ὑποπίπτουσι καιροῖς, αὐτὸς δὲ μετὰ 
80 τοῦ συνάρχοντος παραλαβὼν τὰς δυνάμεις ἀντεστρα- 

eo 

τοπέδευσε τοῖς Καρχηδονίοις περὶ τὰς Αἴκας καλου- 
ῬΟΙΥΒ. Hism, I. 21 
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μένας, ἀπέχων τῶν πολεμίων περὶ πεντήκοντα στα- 

89 δίους. ᾿ἀννίβας δὲ συνεὶς τὴν παρουσίαν τοῦ Φα- 

βίου καὶ βουλόμενος ἐξ ἐφόδου καταπλήξασϑαι 

τοὺς ὑπεναντίους, ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν καὶ συν- 

ἐγγίσας τῷ τῶν Ρωμαίων χάρακι παρετάξατο. χρό- δ 
vov δέ τινα μείνας, οὐδενὸς ἐπεξιόντος αὖϑιο ἀν- 906. 

2 ἐχώρησεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ παρεμβολήν. ὃ γὰρ Φάβιος 

διεγνωκὼς μήτε παραβάλλεσϑαι μήτε διακινδυνεύειν, 

284. στοχάζεσϑαι δὲ πρῶτον καὶ μάλιστα τῆς ἀσφαλείας 
τῶν ὑποταττομένων. ἔμενε βεβαίως ἐπὶ τῆς διαλή- 

ϑψεῶς ταύτης. τὰς μὲν οὖν ἀρχὰς κατεφρονεῖτο καὶ 

παρεῖχε λόγον ὡς ἀποδεδειλιακὼς xol καταπεπληγ- 
μένος τὸν κίνδυνον, τῷ δὲ χρόνῳ πάντας ἠνάγκαδε 
παρομολογῆσαι καὶ συγχωρεῖν ὡς οὔτε νουνεχέδστερον 
οὔτε φρονιμώτερον οὐδένα δυνατὸν ἦν χρῆσϑαι τ 

Δ τοῖς τότε περιεστῶσι καιροῖς. ταχὺ δὲ καὶ τὰ πράγ- 

uoto προδεμαρτύρησε τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ. καὶ τοῦτ᾽ 

ὅ εἰκότως ἐγένετο. τὰς μὲν γὰρ τῶν ὑπεναντίων δυνά- 

uci συνέβαινε γεγυμνάσϑαι μὲν ἐκ τῆς πρώτης TjAL- 

κίας συνεχῶς ἐν τοῖς πολεμικοῖς, ἡγεμόνι δὲ χρῆσϑαι 50 

συντεϑραμμένῳ σφίσι καὶ παιδομαϑεῖ περὶ τὰς ἐν 
ὁ τοῖς ὑπαίϑροις χρείας, νενικηκέναι δὲ πολλὰς μὲν 

ἐν ᾿Ιβηρίᾳ μάχας, δὶς δὲ Ρωμαίους ἕξῆς καὶ τοὺς 

συμμάχους αὐτῶν. τὸ δὲ μέγιστον, ἀπεγνωκότας πάν- 
τα μίαν ἔχειν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τὴν ἐν τῷ vixàv: 25 

Ἱπερὶ δὲ τὴν τῶν Ρωμαίων στρατιὰν τἀναντία τού- 
8voig ὑπῆρχε. διόπερ εἰς μὲν τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων 
κίνδυνον οὐχ οἷός τ᾿ ἦν συγκαταβαίνειν, προδήλου 

τῆς ἐλαττώσεως ὑπαρχούσης" εἰς δὲ τὰ σφέτερα προ- 
τερήματα τοῖς λογισμοῖς ἀναχωρήσας ἐν τούτοις 30 

9 διέτριβε καὶ διὰ τούτων ἐχείριξε τὸν πόλεμον. ἦν 

μ᾿ 0 
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ὃὲξ τὰ προτερήματα Ρωμαίων ἀκατάτριπτα χορήγια 

καὶ χειρῶν πλῆϑος. διόπερ κατὰ τοὺς ἕξῆς χρό- 90 

vovg ἀντιπαρῆγεν τοῖς πολεμίοις ἀεὶ καὶ τοὺς εὐκαί- 

θους προκατελάμβανε τόπους κατὰ τὴν ἐμπειρίαν. 

ἔχων δὲ κατὰ νώτου τὰς χορηγίας ἀφϑόνους οὐδέ- 3 

ποτὲ τοὺς στρατιώτας ἠφίει προνομεύειν οὐδὲ χωρί- 

ξεσϑαιν καϑάπαξ ἐκ τοῦ χάρακος, ἄϑρους δ᾽ ἀεὶ καὶ 
συνεστραμμένους τηρῶν ἐφήδρευε τοῖς τόποις καὶ 
καιροῖς. καὶ πολλοὺς τῶν πολεμίων ἀποσπωμένους 8 

10 ἀπὸ τῆς ἰδίας παρεμβολῆς ἐπὶ τὰς προνομὰς διὰ τὸ 

καταφρονεῖν ὑποχειρίους ἐλάμβανε καὶ κατέφϑειρε 266. 

τῷ τοιούτῳ τρόπῳ. ταῦτα δ᾽ ἐποίει, βουλόμενος 4 

ἅμα μὲν ἀφ᾽ ὡρισμένου πλήϑους ἐλαττοῦν ἀεὶ τοὺς 
285. ὑπεναντίους, ἅμα δὲ τὰς τῶν ἰδίων δυνάμεων ψυχὰς 

15 προηττημένας τοῖς ὅλοις διὰ τῶν κατὰ μέρος προ- 

τερημάτων κατὰ βραχὺ σωματοποιεῖν καὶ προδανα- 
λαμβάνειν. εἰς ὁλοσχερῆ δὲ κρίσιν ἐξ ὁμολόγου ὅ 
συγκαταβαίνειν οὐδαμῶς οἷός τ᾽ ἦν. οὐ μὴν Μάρκῳ 6 
γὲ τῷ συνάρχοντι τούτων οὐδὲν ἤρεσκεν. σύμψηφον 

20 ὃὲ τοῖς ὄχλοις ποιῶν αὑτὸν τὸν μὲν Φάβιον κατελά- 

λὲν πρὸς πάντας, ὡς ἀγεννῶς χρώμενον τοῖς πράγ- 
μασὺυν καὶ νωϑρῶς, αὐτὸς δὲ πρόϑυμος ἦν παραβάλ- 
λεσϑαι καὶ διακινδυνεύειν. 

Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι καταφϑείραντες τοὺς προει- Ἰ 

25 ρημένους τόπους ὑπερέβαλον τὸν ᾿Ζπεννῖνον καὶ 
κατάραντες εἰς τὴν Σαυνῖτιν χώραν, οὖσαν εὐδαί- 
μονα καὶ πολλῶν χρόνων ἀπολέμητον, ἐν τοιαύτῃ 

περιουσίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ἦσαν ὥστε μήτε χρωμέ- 

νους μήτε καταφϑείροντας ἀνύειν δύνασϑαι τὰς λείας. 

80 κατέδραμον δὲ καὶ τὴν Οὐενοαντανήν. Ρωμαίων 8 
ἀποικίαν ὑπάρχουσαν" εἷλον δὲ καὶ πόλιν Οὐενου- 

215 
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σίαν, ἀτείχιστον οὖσαν καὶ πολλῆς καὶ παντοδα- 
- 9 - , δ NC " / 9 πῆς ἀποσκευῆς γέμουσαν. οἱ δὲ Ῥωμαῖοι κατόπιν 
iv εἵποντο σδυνεγῶς. μιᾶς καὶ δυεῖν ἡμερῶν ὁδὸν μ χῶς, μ (uso 

ἀπέχοντες. ἐγγίξειν γε μὴν καὶ συμπλέκεσθαι τοῖς 

10 πολεμίοις οὐχ οἷοί v' ἦσαν. διόπερ ᾿ἀννίβας ὁρῶν 
τὸν Φάβιον φυγομαχοῦντα μὲν προδήλως τοῖς δ᾽ 

ὅλοις οὐκ ἐκχωροῦντα τῶν ὑπαίϑρων, ὥρμησε τολ- 

e 

μηρῶς εἰς τὰ περὶ Καπύην πεδία. xol τούτων εἰς 

11 τὸν προσαγορευόμενον Φάλερνον τόπον, πεπει- 

σμένος δυεῖν ϑάτερον, ἢ μάχεσϑαι τοὺς πολεμίους 10 
ἀναγκάσειν ἢ πᾶσι δῆλον ποιήσειν ὅτι κχρατεῖ τῶν 
ὅλων καὶ παραχωροῦσι Ρωμαῖοι τῶν ὑπαίϑρων αὐ- 

12 τοῖς. οὗ γενομένου καταπλαγείδσας ἤλπιξε τὰς πό- 

λεις δρμήσειν πρὸς τὴν ἀπὸ Ῥωμαίων ἀπόστασιν. 
18 ἕως γὰρ τότε δυσὶ μάχαις ἤδη λελειμμένων αὐτῶν i5 

οὐδεμία πόλις ἀπέστη τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν πρὸς 
286. Καρχηδονίους, ἀλλὰ διετήρουν τὴν πίστιν, καίπερ 

14 ἔνιαι πάσχουσαι κακῶς. ἐξ ὧν καὶ παρασημήναιτ᾽ 361. 
ἄν τις τὴν κατάπληξιν καὶ καταξίωσιν παρὰ τοῖς 

συμμάχοις τοῦ Ρωμαίων πολιτεύματος. 20 
91 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ᾿Δἀννίβας εἰκότως ἐπὶ τούτους 
φκατήντα τοὺς λογιθμούς. τὰ γὰρ πεδία τὰ κατὰ 

Καπύην ἐπιφανέστατα μέν ἔστι τῶν κατὰ τὴν Ivo- 
λίαν καὶ διὰ τὴν ἀρετὴν καὶ διὰ τὸ κάλλος καὶ διὰ 
τὸ πρὸς αὐτῇ κεῖσϑαι τῇ ϑαλάττῃ καὶ τούτοις χρῆσϑαι 

τοῖς ἐμπορίοις, εἰς ἃ σχεδὸν ἐκ πάσης τῆς οἶχου- 

ὃ μένης κατατρέχουσιν οἱ πλέοντες εἰς ᾿Ιταλίαν. πε- 
οιέχουσι δὲ καὶ τὰς ἐπιφανεστάτας καὶ καλλίστας 

ἀ πόλεις τῆς ᾿Ιταλίας ἐν αὑτοῖς. τὴν μὲν γὰρ παρα- 
λίαν αὐτῶν Σενοεσανοὶ καὶ Κυμαῖοι καὶ Δ,ικαι- 80 

αρχῖται νέμονται, πρὸς δὲ τούτοις ΝνΨεαπολῖται, τε- 

to 5 
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λευταῖον δὲ τὸ τῶν Νουκερίνων ἔϑνος. τῆς δὲ ὅ 
μεσογαίου τὰ μὲν πρὸς τὰς ἄρκτους Καληνοὶ καὶ 

Τιανῖται κατοικοῦσι, τὰ δὲ πρὸς ἕω καὶ μεσημβρίαν 

ΖΙαύνιοι " καὶ ΝΝωλανοί. κατὰ μέσα δὲ τὰ πεδία κεῖ- 6 
5 σϑαι συμβαίνει τὴν πασῶν ποτε μακαριωτάτην γε- 

γονυῖαν πόλιν Καπύην. ἐπιεικέστατος δὲ καὶ παρὰ 
τοῖς μυϑογράφοις ὃ περὶ τούτων τῶν πεδίων λέγε- 

ται λόγος᾽ προσαγορεύεται δὲ καὶ ταῦτα Φλεγραῖα, 

χαϑάπερ καὶ ἕτερα τῶν ἐπιφανῶν πεδίων ϑεούς 
10 ye μὴν μάλιστα περὶ τούτων εἰκὺς ἠρικέναι διὰ τὸ 

κάλλος καὶ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν. ἅμα δὲ τοῖς προει- 8 
θημένοις ὀχυρὰ δοκεῖ καὶ δυσέμβολα τελέως εἶναι 

τὰ πεδία" τὰ μὲν γὰρ ϑαλάττῃ τὸ δὲ πλεῖον ὕρεσι 
μεγάλοις πάντῃ καὶ συνεχέσι περιέχεται, δι᾽ ὧν εἰσ- 

15 βολαὶ τρεῖς ὑπάρχουσι μόνον ἔκ τῆς μεσογαίου 

στεναὶ καὶ δύσβατοι,. μία μὲν ἀπὸ τῆς Σαυνίτιδος. 9 

987. (δευτέρα δ᾽ ἀπὸ τῆς ΜΔατίνης), ἡ δὲ κατάλοιπος 
ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς lomívove τόπων. διόπερ ἔμελ- 10 
λον εἰς ταῦτα καταστρατοπεδεύδσαντες ὥσπερ εἰς 

20 ϑέατρον oí Καρχηδόνιον καταπλήξεσθαι μὲν τῷ πα- 
ραλόγῳ πάντας, ἐκϑεατριεῖν δὲ τοὺς πολεμίους 

φυγομαχοῦντας. αὐτοὶ δ᾽ ἐξ ὁμολόγου φανήσεσϑαι 

τῶν ὑπαίϑρων κρατοῦντες. 

Avvífac μὲν οὖν τοιούτοις χρησάμενος λογι- 92 968. 
85 σμοῖς καὶ διελθὼν ἐκ τῆς Σαυνίτιδος τὰ στενὰ 

κατὰ τὸν ᾿Εριβιανὸν καλούμενον λόφον κατεστρα- 

τοπέδευδσε παρὰ τὸν ἄϑυρνον ποταμόν ὃς δχε- 
δὸν δίχα διαιρεῖ τὰ προειρημένα πεδία. καὶ τὴν 2 
μὲν παρεμβολὴν ἐκ τοῦ πρὸς Ρώμην μέρους εἶχε, 

80 ταῖς δὲ προνομαῖς πᾶν ἐπιτρέχων ἐπόρϑει τὸ πε- 
δίον ἀδεῶς. Φάβιος δὲ κατεπέπληκτο μὲν τὴν ἐπι- 8 
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βολὴν "καὶ τόλμαν τῶν ὑπεναντίων, τοσούτῳ δὲ 
ἀ μᾶλλον ἐπὶ τῶν κεχριμένων ἔμενεν. ὁ δὲ συνάρ- 
χῶν αὐτοῦ Μάρκος καὶ πάντες οὗ κατὰ τὸ στρατό- 
πέδον χιλίαρχοι καὶ ταξίαρχοι νομίξοντες ἐν καλῷ 
τοὺς πολεμίους ἀπειληφέναι, σπεύδειν ὥοντο δεῖν 

καὶ συνάπτειν εἰς τὰ πεδία καὶ μὴ περιορᾶν τὴν 
ὅ ἐπιφανεστάτην χώραν δῃουμένην. Φάβιος δὲ μέχρι 
μὲν τοῦ συνάψαι τοῖς τόποις ἔσπευδε καὶ συνυπ- 

ἐκρίνετο τοῖς προϑύμως καὶ φιλοκινδύνως διακειμέ- 
ὄνοις. ἐγγίσας δὲ τῷ Φαλέρνῳ ταῖς μὲν παρωρεί- 1 

eue ἐπιφαινόμενος ἀντιπαρῆγξ τοῖς πολεμίοις. ὥστε 

μὴ δοκεῖν τοῖς αὑτῶν συμμάχοις ἐκχωρεῖν τῶν ὑπαί- 

7 990v, εἰς δὲ τὸ πεδίον οὐ καϑίει τὴν δύναμιν, só- 

1 οι τὺ: τοὺς DAOOTEDEIS κινδύνους διά vs τὰς 

προειρημένας αἰτίας καὶ διὰ τὸ προφανῶς ἱπποχρα- 15 

τεῖν παρὰ πολὺ τοὺς ὑπεναντίους. 

8  "4dvví(Bagc δ᾽ ἐπειδὴ καταπειράσας τῶν πολεμίων 

988. καὺ καταφϑείρας πᾶν τὸ πεδίον ἥϑροισε λείας 

οἄπλετον πλῆϑος, ἐγίνετο πρὸς ἀναζυγήν, βουλό- 

usvoe μὴ καταφϑεῖραι τὴν λείαν, ἀλλ᾽ εἰς τοιοῦτον 20 

ἀπερείσασϑαι τόπον, ἐν ᾧ δυνήσεται ποιήσασϑαι 
καὶ τὴν παραχειμασίαν, ἵνα μὴ μόνον κατὰ τὸ παρὸν 

εὐωχίαν ἀλλὰ συνεχῶς δαψίλειαν ἔχῃ τῶν ἐπιτη- 

10 δείων τὸ νου μου, Φάβιος δὲ καὶ κατανοῶν 
αὐτοῦ τὴν ἐπιβολήν, € ὅτι ποῦγτ οἰ TUE ποιεῖσθαι τὴν 35 

ἐπάνοδον ἧπερ ἐποιήσατο καὶ τὴν εἴσοδον, καὶ ϑεω- 

ρῶν τοὺς τόπους στενοὺς ὄντας καὶ καϑ' ὑπερβο- 

11 λὴν εὐφυεῖς πρὸς ἐπίϑεσιν, ἐπ᾽ αὐτῆς μὲν τῆς διεκ- 

βολῆς περὶ τετρακισχιλίους ἐπέστησε, παρακαλέσας 209. 

χρήσασϑαι τῇ προϑυμίαᾳ σὺν καιρῷ μετὰ τῆς τῶν so 

τόπων εὐφυΐας. αὐτὸς δὲ τὸ πολὺ μέρος ἔχων τῆς 

e 
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δυνάμεως ἐπί τινα λόφον ὑπερδέξιον πρὸ τῶν στε- 

νῶν κατεστρατοπέδευσε. παραγενομένων δὲ τῶν 99 
Καρχηδονίων καὶ ποιησαμένων τὴν παρεμβολὴν ἐν 

τοῖς ἐπιπέδοις ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν παρώρειαν, τὴν μὲν 
5 λείαν αὐτῶν ἤλπισεν ἀδηρίτως περισυρεῖν, ὡς δὲ 
τὸ πολὺ καὶ τοῖς ὅλοις πέρας ἐπιϑήσειν διὰ τὴν τῶν 
τόπων εὐκαιρίαν. καὶ δὴ περὶ ταῦτα καὶ πρὸς τού- 
τοις ἐγίνετο τοῖς διαβουλίοις, διανοούμενος πῇ καὶ 

πῶς χρήσεται τοῖς τόποις καὶ τίνες καὶ πόϑεν πρῶ- 

ἴ0τον ἐγχειρήσουσι τοῖς ὑπεναντίοις... ᾿ἀννίβας δέ, 
ταῦτα πρὸς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν παρασκευαξομέ- 

vov τῶν πολεμίων, συλλογιζόμενος ἐκ τῶν εἰκχκό- 

τῶν οὐκ ἔδωκε χρόνον οὐδ᾽ ἀναστροφὴν ταῖς ἐπι- 
βολαῖς αὐτῶν, ἀνακαλεσάμενος δὲ τὸν ἐπὶ τῶν λει- 4 

16 τουργιῶν τεταγμένον ᾿“σδρούβαν παρήγγειλε λαμ- 

πάδας δεσμεύειν ἐκ τῆς ξηρᾶς καὶ παντοδαπῆς ὕλης 

κατὰ τάχος ὡς πλείστας καὶ τῶν ἐργατῶν βοῶν 
ἐχλέξαντ᾽ ἐκ πάσης τῆς λείας τοὺς εὐρωστοτάτους 

εἰς δισχιλίους ἁϑροῖσαι πρὸ τῆς παρεμβολῆς. γενο- ὅ 

90. μένου δὲ τούτου συναγαγὼν ὑπέδειξε τοῖς λειτουρ- 

989. γοῖς ὑπερβολήν τινὰ μεταξὺ κειμένην τῆς αὑτοῦ 
στρατοπεδείας καὶ τῶν στενῶν, δι’ ὧν ἔμελλε ποι- 
εἴσϑαι τὴν πορείαν, πρὸς ἣν ἐκέλευε προσελαύνειν 

τοὺς βοῦς ἐνεργῶς καὶ μετὰ βίας, ὅταν δοϑῇ τὸ 
25 παράγγελμα, μέχρι συνάψωσι τοῖς ἄκροις. μετὰ δὲθ 

τοῦτο δειπνοποιησαμένοις ἀναπαύεσϑαι καϑ' ὥραν 
παρήγγειλε πᾶσιν. ἅμα δὲ τῷ κλῖναι τὸ τρίτον μέ- 

ρος τῆς νυκτὸς εὐθέως ἐξῆγε τοὺς λειτουργοὺς καὶ 

προσδεῖν ἐκέλευσε πρὸς τὰ κέρατα τοῖς βουσὶ τὰς 
80 λαμπάδας. ταχὺ δὲ τούτου γενομένου διὰ τὸ πλῆ- 8 

9$og, ἀνάψαι παρήγγειλε πάσας καὶ τοὺς μὲν βοῦς 

r2 
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ἐλαύνευν καὶ προσβάλλειν πρὸς τὰς ἀκρωρείας ém- 
9 ἔταξε, τοὺς δὲ λογχοφόρους κατόπιν ἐπιστήσας τού- 
TOLG ξἕως μέν τινος συνεργεῖν παρεχελεύετο τοῖς 

ἐλαύνουσιν, ὅταν δὲ τὴν πρώτην ἅπαξ ὁρμὴν λάβῃ 210. 
τὰ ξῷα, παρατρέχοντας παρὰ τὰ πλάγια καὶ συγ- 

κρούοντας ἅμα τῶν ὑπερδεξίων ἀντέχεσϑαι τόπων 

καὶ προκαταλαμβάνειν τὰς ἀκρωρείας. ἵνα παρα- 

βοηϑῶσι καὶ συμπλέκωνται τοῖς πολεμίοις, ἐάν που 
10 συναντῶσι πρὸς τὰς ὑπερβολάς. κατὰ δὲ τὸν και- 

ρὸν τοῦτον αὐτὸς ἀναλαβὼν πρῶτα μὲν τὰ βαρέα το 
τῶν ὕπλων, ἐπὶ δὲ τούτοις (τοὺς) ἱππεῖς, ἑξῆς δὲ 
τὴν λείαν, ἐπὶ δὲ πᾶσι τοὺς Ἴβηρας καὶ Κελτοὺς 

94 ἧκε πρὸς τὰ στενὰ καὶ τὰς διεκβολάς. τῶν δὲ Ῥω- 

μαίων οὗ μὲν ἐπὶ τοῖς στενοῖς φυλάττοντες ἅμα 
τῷ συνιδεῖν τὰ φῶτα προσβάλλοντα πρὸς τὰς ὑπερ- 18 

βολάς, νομίδαντες ταύτῃ ποιεῖσϑαι τὴν δρμὴν τὸν 

᾿Αννίβαν, ἀπολιπόντες τὰς δυσχωρίας παρεβοή- 
280vv τοῖς (xgow. ἐγγίζοντες δὲ τοῖς βουσὶν ἠπο- 

ροῦντο διὰ τὰ φῶτα, usitóv τι τοῦ συμβαίνοντος 

καὶ δεινότερον ἀναπλάττοντες καὶ προσδοκῶντες. 30 

8 ἐπιγενομένων δὲ τῶν λογχοφόρων, οὗτοι μὲν βρα- 
χέα πρὸς ἀλλήλους ἀκροβολιδάμενοι, τῶν βοῶν 

αὐτοῖς ἐμπιπτόντων ἔμειναν διαστάντες ἐπὶ τῶν 

ἄκρων ἀμφότερον καὶ προδανεῖχον καραδοκοῦντες 
τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἡμέρας διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 30 

ἀγνῶναι τὸ γινόμενον. Φάβιος δὲ τὰ μὲν ἀπο- 

290. ρούμενος ἐπὶ τῷ συμβαίνοντι καὶ κατὰ τὸν ποιη- 
τὴν ὀισσάμενος δόλον εἶναι, τὰ δὲ κατὰ τὴν ἐξ ἀρ- 
χῆς ὑπόϑεσιν οὐδαμῶς κρίνων ἐκκυβεύειν οὐδὲ πα- 
ραβάλλεσϑαι τοῖς ὅλοις, ἦγε τὴν ἡσυχίαν ἐπὶ τῷ so 

ὅ χάρακι καὶ προσεδέχετο τὴν ἡμέραν. κατὰ δὲ τὸν 

e 
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καιρὸν τοῦτον ᾿ἀννίβας, προχωρούντων αὐτῷ τῶν 

πραγμάτων κατὰ τὴν ἐπιβολήν, τήν τε δύναμιν 

διεκόμισε διὰ τῶν στενῶν μετ᾽ ἀσφαλείας καὶ τὴν 

λείαν, λελοιπότων τοὺς τόπους τῶν παραφυλαττόν- 

τῶν τὰς δυσχωρίας. ἅμα δὲ τῷ φωτὶ συνιδὼν τοὺς ὁ 
ἐν τοῖς ἄκροις ἀντικαϑημένους τοῖς λογχοφόροις 

ἐπαπέστειλέ τινας τῶν ᾿Ιβήρων, οἱ καὶ συμμίξαντες 
κατέβαλον μὲν τῶν Ῥωμαίων εἰς χιλίους, ῥαδίως 

ὃὲ τοὺς παρὰ σφῶν εὐζώνους ἐκδεξάμενοι κατεβί- 

10 βασαν. 

"Avvífee μὲν οὖν τοιαύτην ἐκ τοῦ Φαλέρνου 
ποιησάμενος τὴν ἔξοδον, λοιπὸν ἤδη στρατοπεδεύων 

ἀσφαλῶς κατεσκέπτετο καὶ προυνοεῖτο περὶ τῆς χει- 911. 

μασίας ποῦ καὶ πῶς ποιήσεται, μέγαν φόβον καὶ 

ιὸ πολλὴν ἀπορίαν παρεστακὼς ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς 

κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἀνθρώποις. Φάβιος δὲ κακῶς 8 
μὲν ἤκουξ παρὰ τοῖς πολλοῖς, ὡς ἀνάνδρως ἐκ τοι- 

ούτων τόπων προέμενος τοὺς ὑπεναντίους, οὐ μὴν 

ἀφίστατό γε τῆς προϑέδσεως. καὶ ἀναγκασϑεὶς δὲ 

380 μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἐπί τινας ἀπελθεῖν ϑυσίας εἰς 
τὴν ᾿Ρώμην παρέδωκεν τῷ συνάρχοντι τὰ στρατό- 

οι 

eo 

πεδὰ καὶ πολλὰ χωριζόμενος ἐνετείλατο μὴ τοσαύ- 

την ποιεῖσϑαι σπουδὴν ὑπὲρ τοῦ βλάψαι τοὺς πο- 

λεμίους ἡλίκην ὑπὲρ τοῦ μηδὲν αὐτοὺς παϑεῖν δει- 

?5 νόν. ὧν οὐδὲ μικρὸν ἐν νῷ τιϑέμενος Μάρκος ἔτι 10 

λέγοντος αὐτοῦ ταῦτα πρὸς τῷ παραβάλλεσϑαι καὶ 
τῷ διακινδυνεύειν ὅλος καὶ πᾶς ἦν. 

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν τοιαύτην εἶχε τὴν 95 
διάϑεσιν. κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χαιροὺς ταῖρ προ- 3 

80 εἰρημέναις πράξεσιν ᾿“σδρούβας ὃ τεταγμένος ἐπὶ 

291. τῆς ᾿Ιβηρίας στρατηγὸς κατηρτιχὼς ἐν τῇ παραχει- 
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μαδσίᾳ τὰς ὑπὸ τἀδελφοῦ καταλειφϑείδας τριάκοντα 
ναῦς καὶ δέκα προσπεπληρωκὼς ἄλλας, ἀρχομένης 
τῆς θερείας ἀνήχϑη τετταράκοντα ναυσὶ καταφρά- 

χτοις éx Καινῆς πόλεως, προχειρισάμενος ᾿Ζμίλκαν 

ϑτοῦ στόλου ναύαρχον. ἅμα δὲ καὶ τὴν πεζὴν ἐκ 5 
τῆς παραχειμασίας ἡϑροικὼς δύναμιν ἀνέζευξε" καὶ 
ταῖς μὲν ναυσὶ παρὰ τὴν χέρσον ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν, 
τοῖς δὲ πεξοῖς τὴν πορείαν παρὰ τὸν αἰγιαλόν, 

σπεύδων ἀμφοτέραις ἅμα ταῖς δυνάμεσι καταξεῦξαι 

ἁ πρὸς τὸν Ἴβηρα ποταμόν. Γάιος δὲ τὰς ἐπιβολὰς 10 

συλλογιζόμενος τῶν Καρχηδονίων τὸ μὲν πρῶτον 
ἐπεβάλετο (κατὰ γῆν καὶ) κατὰ ϑάλατταν ἐκ τῆς 

ὅ παραχειμαδίας ποιεῖσϑαι τὴν ἀπάντησιν. ἀκούων 

δὲ τὸ πλῆϑος τῶν δυνάμεων καὶ τὸ μέγεϑος τῆς 
παρασκευῆς τὸ μὲν κατὰ γῆν ἀπαντᾶν ἀπεδοκί- i5 
uccs, συμπληρώσας δὲ πέντε καὶ τριάκοντα ναῦς 
καὶ λαβὼν ἐκ τοῦ πεξικοῦ στρατεύματος τοὺς ἐπιτη- 

δειοτάτους ἄνδρας πρὸς τὴν ἐπιβατικὴν χρείαν ἀν- 

ἤχϑη καὶ κατῆρε δευτεραῖος ἐκ Ταρράκωνος εἰς τοὺς 

ὁ περὶ τὸν Ἴβηρα ποταμὸν τόπους. καϑορμισϑεὶς δὲ 272. 
τῶν πολεμίων ἐν ἀποστήματι περὶ τοὺς ὀγδοήκοντα 

σταδίους προαπέστειλε κατασκεψομένας δύο ναῦς 

ταχυπλοούσας [Μασσαλιητικάς: καὶ γὰρ προκχα- 
ἡγοῦντο καὶ προεκινδύνευον οὗτοι καὶ πᾶσαν ἀπο- 

Ἰτόμως σφίδι παρείχοντο τὴν χρείαν. εὐγενῶς γάρ, 35 
εἰ καί τινες ἕτεροι, κεκοινωνήκασι “Ρωμαίοις πραγ- 

μάτων καὶ Μασσαλιῶται, πολλάκις μὲν xol μετὰ 
ταῦτα, μάλιστα δὲ κατὰ τὸν ᾿ἀννιβιακὸν πόλεμον. 

8 διασαφούντων δὲ τῶν ἐπὶ τὴν καταθκοπὴν ἐχπεμ- 
φϑέντων ὅτι περὶ τὸ στόμα τοῦ ποταμοῦ συμβαί- 80 
νει τὸν τῶν ὑπεναντίων δομεῖν στόλον, ἀνήγετο 



POLYB. HISTOR. III 95. 96. 391 

κατὰ σπουδήν, βουλόμενος ἄφνω προσπεσεῖν τοῖς 

πολεμίοις. οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿“σδρούβαν, σημηνάν- 96 
τῶν αὐτοῖο τῶν σκοπῶν ἐκ πολλοῦ τὸν ἐπίπλουν 

τῶν ὑπεναντίων, ἅμα τὰς πεξικὰς ἐξέταττον δυνά- 

292. μεις παρὰ τὸν αἰγιαλὸν καὶ τοῖς πληρώμασι παρ- 

ἤγγελλον ἐμβαίνειν εἰς τὰς ναῦς. ἤδη δὲ καὶ τῶν 3 
Ρωμαίων σύνεγγυς Óvrov, δημήναντες πολεμικὸν 

ἀνήγοντο, κρίναντες ναυμαχεῖν. συμβαλόντες δὲ 
τοῖς πολεμίοις βραχὺν μέν τινα χρόνον ἀντεποιή- 

10 σαντο τῆς νίκης. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ πρὸς τὸ κλίνειν 

ὥρμησαν. ἡ γὰρ ἐφεδρεία τῶν πεζῶν ἡ περὶ τὸν 8 

αἰγιαλὸν οὐχ οὕτως αὐτοὺς ὥνηδσε, ϑάρδος παριστά- 

νουδσα πρὸς τὸν κίνδυνον. og ἔβλαψε τὴν ἐλπίδα 

τῆς σωτηρίας ἑτοίμην παρασκευάζουσα. πλὴν δύο 4 

τὸ μὲν αὐτάνδρους νῆας ἀποβαλόντες, τεττάρων δὲ 
τοὺς ταρσοὺς καὶ τοὺς ἐπιβάτας ἔφευγον ἐκκλί- 
ναντὲς εἰς γῆν. ἐπικειμένων δὲ τῶν Ρωμαίων αὖ- ὃ 

τοῖς ἐκϑύμως. τὰς μὲν ναῦς ἐξέβαλον εἰς τὸν αἰ- 

γιαλόν, αὐτοὶ δ᾽ ἀποπηδήσαντες ἔκ τῶν πλοίων 

20 ἐσώξοντο πρὸς τοὺς παρατεταγμένους. οἱ δὲ 'Po-6 
μαῖοι τολμηρῶς συνεγγίσαντες τῇ γῇ καὶ τὰ δυνά- 
μενα κινεῖσϑαι τῶν πλοίων ἀναδησάμενονι μετὰ χα- 

ρᾶς ὑπερβαλλούσης ἀπέπλεον, νενικηκότες μὲν ἐξ 
ἐφόδου τοὺς ὑπεναντίους, χρατοῦντες δὲ τῆς ὃα- 

25 λάττης, εἴκοσι δὲ καὶ πέντε ναῦς ἔχοντες τῶν mo- 

λεμίων. 

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἀπὸ τούτων 9218. 
(ἐπι)κυδεστέρας εἰλήφει τοῖς Ῥωμαίοις τὰς ἐλπίδας διὰ 

τὸ προειρημένον χκατόρϑωμα. οἵ δὲ Καρχηδόνιοι, 8 

80 προσπεσόντος αὐτοῖς τοῦ γεγονότος ἐλαττώματοο, 

παραχρῆμα πληρώσαντες ἑβδομήκοντα νῆας ἐξαπ- 
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ἕστειλαν, κρίναντες ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς πάσας τὰς 

9 ἐπιβολὰς ἀντέχεσϑαι τῆς ϑαλάττης. αἵ τὸ μὲν 
πρῶτον εἰς Σαρδόν᾽, ἐχεῖϑεν δὲ πρὸς τοὺς περὶ 

Πίσας τόπους τῆς ᾿Ιταλίας προσέβαλον, πεπεισμέ- 

νῶν τῶν ἐπιπλεόντων συμμίξειν ἐνθάδε τοῖς περὶ 

[0 τὸν ᾿ἀννίβαν. ταχὺ δὲ τῶν Ῥωμαίων ἀναχϑέντων 

ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς τῆς Ρώμης ἑκατὸν εἴκοσι σκά- 

φεσι πεντηρικοῖς, πυϑόμενοι τὸν ἀνάπλουν οὗτοι 

μὲν αὖϑις ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Σαρδόνα, μετὰ δὲ 
11 ταῦτα πάλιν εἰς Καρχηδόνα. Γνάιος δὲ Σερουίλιος 

ἔχων τὸν προειρημένον στόλον ἕως μέν τινος ἐπ- 
293. ηκολούϑει τοῖς Καρχηδονίοις, συνάψευιν πεπεισμένοο, 

12) πολὺ δὲ χκαϑυστερῶν ἀπέγνω. καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
τῆς Σικελίας Διλυβαίῳ προσέδχε᾽ μετὰ δὲ ταῦτα κα- 

ταπλεύσας τῆς “ιβύης ὡς ἐπὶ τὴν τῶν Κερκινητῶν 

νῆσον καὶ λαβὼν παρ᾽ αὐτῶν χρήματα τοῦ μὴ πορ- 

18 ϑῆσαι τὴν χώραν ἀπηλλάγη. κατὰ δὲ τὸν ἀνά- 

πλουν γενόμενος κύριος νήσου Κοσσύρου καὶ φρου- 

οὰν εἰς τὸ πολισμάτιον εἰσαγαγὼν αὖϑις εἰς τὸ 

14 Τιλύβαιον κατῆρε. καὶ τὸ λοιπὸν οὗτος μὲν αὖ- 
τοῦ συνορμίδας τὸν στόλον μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον 

91 αὐτὸς ἀνεκομίσϑη πρὸς τὰς πεζικὰς δυνάμεις" οἵ δ᾽ 

ἐκ τῆς συγκλήτου πυϑόμενοι τὸ γεγονὸς προτέ- 
οημα διὰ τοῦ Γναΐου περὶ τὴν ναυμαχίαν καὶ vo- 

μίσαντες χρήσιμον εἶναι, μᾶλλον δ᾽ ἀναγκαῖον τὸ 
μὴ προΐεσϑαι τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν, ἀλλ᾽ ἐνίστα- 

σϑαι τοῖς Καρχηδονίοις xol τὸν πόλεμον αὔξειν, 

2 προχειριδάμενοι ναῦς εἴκοσι καὶ στρατηγὸν ἐπι- 

στήσαντες liómAuov Σκιπίωνα κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

προόϑεσιν. ἐξαπέστελλον μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν 

ἀδελφὸν Γνάιον. κοινῇ πράξοντα μετ᾽ ἐκείνου τὰ 

οι 
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^ * 2 , , SY ? , * ; 

κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν. πάνυ γὰρ ἠγωνίων μὴ κρατή- 8 

ὅαντες Καρχηδόνιοι τῶν τόπων ἐκείνων καὶ περι- 214. 

ποιησάμενον χορηγίας ἀφϑόνους καὶ χεῖρας ἀντι- 

ποιήσωνται μὲν τῆς ϑαλάττης ὁλοσχερέστερον, συν- 

5 ἐπιϑῶνται δὲ τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, στρατόπεδα 
πέμποντες xoi χρήματα τοῖς περὶ τὸν ᾿Αννίβαν. 

διόπερ év μεγάλῳ τυιϑέμενοι καὶ τοῦτον τὸν πόλε- 4 

μον ἐξαπέστειλαν τάς τε ναῦς καὶ τὸν Πόπλιον. 

ὃς καὶ παραγενόμενος εἰς ᾿Ιβηρίαν καὶ συμμίξας τά- 
^ , LU , "Ὁ P , 

10 δελφῷ μεγάλην παρεῖχε χρείαν τοῖς κοινοῖς πράγ- 
, , , 

μασιν. οὐδέποτε γὰρ πρότερον ϑαρρήσαντες δια- 
- N P4 , 2 2 2 , - 

βῆναν τὸν Ἴβηρα ποταμόν, ἀλλ ἀσμενίζοντες τῇ 

τῶν ἐπὶ τάδε φιλίᾳ καὶ συμμαχία τότε διέβησαν 
A , -— 2 , 2 - E , 

καὶ τότε πρῶτον éOcgouoov ἀντιποιεῖσϑαιν τῶν πέ- 

τό ραν πραγμάτων, μεγάλα καὶ ταὐτομάτου συνεργή- 
ὄαντος σφίσι πρὸς τοὺς περιεστῶτας καιρούς. 

294. ἘἘπειδὴ γὰρ καταπληξάμενοι τοὺς περὶ τὴν διά- 

βασιν οἰκοῦντας τῶν ᾿Ιβήρων ἧκον πρὸς τὴν τῶν Ζα- 

χανϑαίων πόλιν, ἀποσχόντες σταδίους ὡς τετταρά- 

20 κοντὰ περὶ τὸ τῆς ᾿Ζ“φροδίτης ἱερὸν κατεστρατοπέ- 

δευσαν, λαβόντες τόπον εὐφυῶς κείμενον πρός τεῖ 

τὴν ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀσφάλειαν καὶ πρὸς τὴν ἐκ 

ϑαλάττης χορηγίαν" ὁμοῦ γὰρ αὐτοῖς συνέβαινε καὶ 8 
τὸν στόλον ποιεῖσϑαν τὸν παράπλουν. ἔνϑα δὴ 

20 γίνεταί τις πραγμάτων περιπέτεια τοιάδε. καϑ' 98 
e 1 2 ΄ 2 Py b , , 2 

οὺς καιροὺς ᾿ννίβας ἐποιεῖτο τὴν πορείαν εἰς 'τα- 

λίαν, ὅσαις πόλεσιν ἠπίστησε τῶν κατὰ τὴν ᾿1βη- 
ρίαν. ἔλαβε παρὰ τούτων ὅμηρα τοὺς υἱεῖς τῶν 

ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν" oUc πάντας εἰς τὴν Ζακαν- 

80 ϑαίων ἀπέϑετο πόλιν διά τε τὴν ὀχυρότητα καὶ διὰ 

τὴν τῶν ἀπολειπομένων ἐπ᾽ αὐτῆς ἀνδρῶν πίστιν. 

ex 

5» 
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24v δέ τις ἀνὴρ Ἴβηρ. ᾿Ζβίλυξ ὄνομα. κατὰ μὲν τὴν 

δόξαν καὶ τὴν τοῦ βίου περίστασιν οὐδενὸς δεύτε- 

οος ᾿Ιβήρων, κατὰ δὲ τὴν πρὸς Καρχηδονίους εὔ- 
νοιαν καὶ πίστιν πολύ τι διαφέρειν δοκῶν τῶν ἄλ- 

ϑλων. οὗτος ϑεωρῶν τὰ πράγματα καὶ νομίσας 

ἐπικυδεστέρας εἶναι τὰς τῶν Ῥωμαίων ἐλπίδας, συν- 
ἐλογίσατο παρ᾽ ἑαυτῷ περὶ τῆς τῶν ὁμήρων προ- 

4 δοσίας συλλογισμὸν ᾿Ιβηρικὸν καὶ βαρβαρικόν. πει- 
σϑεὶς γὰρ διότι δύναται μέγας γενέσϑαι παρὰ Ῥω- 215. 

μαίοις προσενεγκάμενος ἕν καιρῷ πίστιν ἅμα καὶ 10 

χρείαν, ἐγίνετο πρὸς τῷ παρασπονδήσας τοὺς Καρ- 

χηδονίους ἐγχειρίσαι τοὺς ὁμήρους τοῖς Ῥωμαίοις. 

δϑεωρῶν δὲ τὸν Βώστορα τὸν τῶν Καρχηδονίων 

στρατηγόν, ὃς ἀπεστάλη μὲν vox ᾿Δσδρούβου κω- 

λύσων τοὺς Ρωμαίους διαβαίνειν τὸν ποταμόν. οὐ 1 

ϑαρρήσας δὲ τοῦτο ποιεῖν ἀνακεχωρηκὼς ἐστρατο- 
πέδευε τῆς Ζακάνϑης ἐν τοῖς πρὸς ϑάλατταν μέρεσιν, 
τοῦτον μὲν ἄκακον ὄντα τὸν ἄνδρα καὶ πρᾶον τῇ 

ὀφύσει, πιστῶς δὲ τὰ πρὸς αὐτὸν διακείμενον, ποι- 
εἴται λόγους ὑπὲρ τῶν ὁμήρων πρὸς τὸν Βώστορα o 

295. φάσκων, ἐπειδὴ διαβεβήκασι Ῥωμαῖοι τὸν ποταμόν, 

οὐκέτι δύνασϑαι Καρχηδονίους φόβῳ συνέχειν τὰ 

κατὰ τὴν ᾿Ιθηρίαν, προσδεῖσθαι δὲ τοὺς καιροὺς τῆς 

τῶν ὑποταττομένων εὐνοίας" νῦν οὖν ἠγγικότων 
Ρωμαίων καὶ προσκαϑεζομένων τῇ Ζακάνϑῃ,. καὶ 20 

κινδυνευούδης τῆς πόλεως, ἐὰν ἐξαγαγὼν τοὺς ὁμή- 

ρους ἀποκαταστήσῃ τοῖς γονεῦσι καὶ ταῖς πόλεσιν, 
ἐχλύσειν μὲν αὐτὸν τῶν Ῥωμαίων τὴν φιλοτιμίαν" 
τοῦτο γὰρ αὐτὸ καὶ μάλιστα σπουδάξειν ἐκείνους 

8 πρᾶξαι, κυριεύοντας τῶν ὁμήρων" ἐχκαλέσεσϑαι δὲ 

τὴν τῶν ᾿Ιβήρων πάντων πρὸς Καρχηδονίους εὔ- 

e 

e 0 
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νοιαν, προϊδόμενον τὸ μέλλον καὶ προνοηϑέντα τῆς 

τῶν ὁμήρων ἀσφαλείας. τὴν δὲ χάριν αὐξήσειν ἔφη 
πολλαπλασίαν, αὐτὸς γενόμενος χειριστὴς τοῦ πράγ- 

ματος. ἀποκαϑιστάνων γὰρ εἰς τὰς πόλεις τοὺς 9 

5 παῖδας οὐ μόνον τὴν παρ᾽ αὐτῶν εὔνοιαν ἐπισπά- 
σεσϑαι τῶν γεννησάντων ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν πολ- 

λῶν, ὑπὸ τὴν ὄψιν τιϑεὶς διὰ τοῦ συμβαίνοντος τὴν 

Καρχηδονίων πρὸς τοὺς συμμάχους αἵρεσιν καὶ με- 
γαλοψυχίαν. προσδοκᾶν δ᾽ αὐτὸν ἐκέλευσε καὶ δώ- 10 

το ρῶν πλῆϑος ἰδία παρὰ τῶν τὰ τέκνα κομιζομένων" 

παραδόξως γὰρ ἑκάστους ἐγκρατεῖς γινομένους τῶν 
ἀναγκαιοτάτων ἅμιλλαν ποιήσεσϑαι τῆς εἰς τὸν κύ- 

ριον τῶν πραγμάτων εὐεργεσίας. παραπλήσια δὲ 11 
τούτοις ἕτερα καὶ πλείω πρὸς τὸν αὐτὸν τρόπον 

15 διαλεχϑεὶς ἔπεισε τὸν Βώστορα συγκαταϑέσϑαι τοῖς 

λεγομένοις. καὶ τότε μὲν ἐπανῆλϑε, ταξάμενος ἡμέ- 99 
ραν, ἣ παρέσται μετὰ τῶν ἐπιτηδείων πρὸς τὴν ἀνακο- 216. 
μιδὴν τῶν παίδων. παραγενηϑεὶς δὲ νυκτὸς ἐπὶ 3 

τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατόπεδον καὶ δυμμίξας τισὶ 
20 τῶν συστρατευομένων ἐκείνοις ᾿Ιβήρων διὰ τούτων 

εἰσῆλϑε πρὸς τοὺς στρατηγούς. ἐκλογιξζόμενος δὲ 8 

διὰ πλειόνων τὴν ἐσομένην ὁρμὴν καὶ μετάπτωσιν 
πρὸς αὐτοὺς τῶν ᾿Ιβήρων, ἐὰν ἐγκρατεῖς γένωνται 

τῶν ὁμήρων, ἐπηγγείλατο παραδώσειν αὐτοῖς τοὺς 

δ παῖδας. τῶν δὲ περὶ τὸν Πόπλιον ὑπερβολῇ προ- 4 
296. ϑύμως δεξαμένων τὴν ἐλπίδα καὶ μεγάλας ὑπ- 

ιδσχνουμένων δωρεάς, τότε μὲν εἰς τὴν ἰδίαν ἀπ- 
ηλλάγη, συνϑέμενος ἡμέραν καὶ καιρὸν καὶ τόπον, ἐν 
ᾧ δεήσει τοὺς ἐκδεξομένους αὐτὸν ὑπομένειν. μετὰ ὕ 

30 08 ταῦτα παραλαβὼν τοὺς ἐπιτηδείους τῶν φίλων 

ἧκε πρὸς τὸν Βώστορα καί, παραδοϑέντων αὐτῷ 
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τῶν παίδων ἔκ τῆς Ζακάνϑης, νυχτὸς ποιησάμενος 

τὴν ἔξοδον. ὡς ϑέλων λαϑεῖν, παραπορευϑεὶς τὸν 
χάρακα τῶν πολεμίων ἧκε πρὸς τὸν τεταγμένον 
καιρὸν καὶ τόπον καὶ πάντας ἐνεχείρισε τοὺς ὁμή- 

ὄρους τοῖρ ἡγεμόσι τῶν Ρωμαίων. οἱ δὲ περὶ τὸν 
Πόπλιον ἐτίμησάν τε διαφερόντως τὸν ᾿Ζβίλυγα καὶ 

πρὸς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ὁμήρων εἰς τὰς πα- 

τρίδας ἐχρήσαντο τούτῳ, συμπέμψαντες τοὺς ἐπιτη- 

1 δείους. ὃς ἐπιπορευόμενος τὰς πόλεις καὶ διὰ τῆς 

τῶν παίδων ἀποκαταστάσεως τιϑεὶς ὑπὸ τὴν ὄψιν το 

τὴν τῶν Ῥωμαίων πραότητα καὶ μεγαλοψυχίαν παρὰ 

τὴν Καρχηδονίων ἀπιστίαν καὶ βαρύτητα καὶ προῦσ- 
παρατιϑεὶς τὴν αὑτοῦ μετάθεσιν πολλοὺς ᾿Ιβήρων 

βπαρώρμησε πρὸς τὴν τῶν Ῥωμαίων φιλίαν. Βώ- 
6v09 δὲ παιδικώτερον (ἢ) κατὰ τὴν ἡλικίαν δόξας 15 

ἐγκεχειρικέναν τοὺς ὁμήρους τοῖς πολεμίοις οὐκ εἰς 

τοὺς τυχόντας ἐπεπτώκει κινδύνους. καὶ τότε μέν, 

ἤδη τῆς ὥρας κατεπειγούσης, διέλυον εἰς παραχει- 

μασίαν ἀμφότεροι τὰς δυνάμεις, ἱκανοῦ τινος ἐκ 
τῆς τύχης γεγονότος συνεργήματος τοῖς “Ρωμαίοις 20 

τοῦ περὶ τοὺς παῖδας πρὸς τὰς ἐπικειμένας ἐπιβο- 
λάς. καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἐν τούτοις ἦν. 

100 ὉὉ δὲ στρατηγὸς ᾿ἀννίβας, ὅϑεν ἀπελίπομεν, πυν- 271 

ϑανόμενος παρὰ τῶν κατασκόπων πλεῖστον ὑπάρχειν 

σῖτον ἐν τῇ περὶ τὴν “ουκαρίαν καὶ τὸ καλούμενον 25 

Γερούνιον χώρα, πρὸς δὲ τὴν συναγωγὴν εὐφυῶς 
2 ἔχειν τὸ Γερούνιον, κρίνας ἐκεῖ ποιεῖσθαι τὴν παρα- 
χειμασίαν, προῆγε ποιούμενος τὴν πορείαν παρὰ τὸ 

997. * 4(fivgvov ὕρος ἐπὶ τοὺς προειρημένους τόπους. 
8 ἀφικόμενος δὲ πρὸς τὸ Γερούνιον, ὃ τῆς “ουκαρίας 50 

ἀπέχει διακόσια στάδια, τὰς μὲν ἀρχὰς διὰ λόγων 

[5 
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τοὺς ἐνοικοῦντας εἰς φιλίαν προυχαλεῖτο καὶ πίστεις 

ἐδίδου τῶν ἐπαγγελιῶν. οὐδενὸς δὲ προσέχοντος, 

πολιορκεῖν ἐπεβάλετο: ταχὺ δὲ γενόμενος κύριος 4 
τοὺς μὲν οἰκήτορας κατέφϑειρε, τὰς δὲ πλείστας 

5 οἰκίας ἀκεραίους διεφύλαξε καὶ τὰ τείχη, βουλόμε- 

νος διτοβολίοις χρήσασϑαι πρὸς τὴν παραχειμασίαν. 

τὴν δὲ δύναμιν πρὸ τῆς πόλεως παρεμβαλὼν ὠχυ- 
ρθώσατο τάφρῳ καὶ χάρακι τὴν στρατοπεδείαν. γενό- 6 

μενος δ᾽ ἀπὸ τούτων τὰ μὲν δύο μέρη τῆς δυνά.- 

10 μεῶς ἐπὶ τὴν σιτολογίαν ἐξέπεμπε, προστάξας καϑ'᾽ 

ἑχάστην ἡμέραν ταχτὸν ἀναφέρειν μέτρον ἕκαστον 

τοῖς ἰδίοις, ἐπιβολὴν τοῦ τάγματος τοῖς προκδχειρι- 

μένοις ἐπὶ τὴν οἰκονομίαν ταύτην, τῷ δὲ τρίτῳ ἴ 
μέρει τήν τὲ στρατοπεδείαν ἐτήρει καὶ τοῖς σιτολο- 

15 γοῦσι παρεφήδρευε κατὰ τόπους. οὔσης δὲ τῆς μὲν 8 
χώρας τῆς πλείστης εὐεφόδου καὶ πεδιάδος, τῶν δὲ 

συναγόντων ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀναριϑμήτων, ἔτι δὲ 

τῆς ὥρας ἀκμαζούσης πρὸς τὴν συγκομιδήν, ἄπλετον 

συνέβαινε xo' ἑκάστην ἡμέραν ἁϑροίξεσϑαι τοῦ 
20 σίτου τὸ πλῆϑοο. 

Μάρκος δὲ παρειληφὼς τὰς δυνάμεις παρὰ Φα- 101 

βίου τὸ μὲν πρῶτον ἀντιπαρῆγε ταῖς ἀκρωρείαις, 

πεπεισμένος ἀεὶ περὶ τὰς ὑπερβολὰς συμπεσεῖσϑ'αί 

ποτὲ τοῖς Καρχηδονίοις. ἀκούσας δὲ τὸ uiv Γερού- 9 
25 vLOV τοὺς (περὶ vov ᾿ἀννίβαν) ἤδη κατέχειν, τὴν δὲ 

χώραν σιτολογεῖν, πρὸ δὲ τῆς πόλεως χάρακα βε- 
βλημένους στρατοπεδεύειν, ἐπιστρέψας ἐκ τῶν (ἀκρω- 918. 
ρειῶν) κατέβαινε κατὰ τὴν ἐπὶ τὰ πεδία κατατείνου- 

σαν ῥάχιν. ἀφικόμενος δ᾽ ἐπὶ τὴν ἄκραν, ἣ κεῖται 3 

30 μὲν ἐπὶ τῆς “αρινάτιδος χώρας προσαγορεύεται δὲ 

298, Kov, κατεστρατοπέδευδσε περὶ ταύτην. πρόχειρος 
Porvs. Hisr. I. 22 
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ὧν ἐκ παντὸς τρόπου συμπλέκεσϑαι τοῖς πολεμίοιο. 
Α᾽ ννίβας δὲ ϑεωρῶν ἐγγίζοντας τοὺς πολεμίους τὸ 
μὲν τρίτον μέρος τῆς δυνάμεως εἴαδε σιτολογεῖν, 

τὰ δὲ δύο μέρη λαβὼν καὶ προελϑὼν ἀπὸ τῆς πό- 

λεὼς ἑκκαίδεκα σταδίους πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπίδ5 

τινος βουνοῦ κατεστρατοπέδευδε. βουλόμενος ἅμα 

μὲν καταπλήξασϑαι τοὺς ὑπεναντίους, ἅμα δὲ τοῖς 
ὅ σιτολογοῦσι τὴν ἀσφάλειαν παρασκευάξειν. μετὰ δὲ 

ταῦτα, γεωλόφου τινὸς ὑπάρχοντος μεταξὺ τῶν στρα- 

τοπέδων. ὃς εὐκαίρως καὶ σύνεγγυς ἐπέκειτο τῇ τῶν 10 

πολεμίων παρεμβολῇ. τοῦτον ἔτι νυχτὸς ἐξαποστείλας 

ὁ περὶ δισχιλίους τῶν λογχοφόρων κατελάβετο. οὺς 
ἐπιγενομένης τῆς ἡμέρας συνιδὼν Μάρκος ἐξῆγε 

τοὺς εὐζώνους καὶ προσέβαλε τῷ λόφῳ. γενομένου 
δ᾽ ἀκροβολισμοῦ νεανικοῦ, τέλος ἐπεκράτησαν οὗ τ 

Ῥωμαῖοι x«i μετὰ ταῦτα τὴν ὅλην στρατοπεδείαν 

ὃ μετεβίβασαν εἰς τοῦτον τὸν τόπον. ὁ δ᾽ Avvífac 
ἕως μέν τινος διὰ τὴν ἀντιστρατοπεδείαν συνεῖχεν 

θτὸ πλεῖστον μέρος τῆς δυνάμεως ἐφ᾽ αὑτόν. πλειό- 

vov δὲ γενομένων ἡμερῶν, ἠναγκάξετο τοὺς μὲν so 

ἐπὶ τὴν νομὴν τῶν 99suucvov ἀπομερίζειν τοὺς 

10 δ᾽ ἐπὶ τὴν σιτολογίαν. σπουδάξων κατὰ τὴν ἐν 

ἀρχῇ πρόϑεσιν μήτε τὴν λείαν καταφϑεῖραι τόν τὲ 

σῖτον ὡς πλεῖστον συναγαγεῖν, ἵνα πάντων ἦ κατὰ 

τὴν παραχειμασίαν δαψίλεια τοῖς ἀνδράσιν, μὴ χεῖρον z5 

11 δὲ τοῖς ὑποζυγίοις καὶ τοῖς ἵπποις" εἶχε γὰρ τὰς 

πλείστας ἐλπίδας τῆς αὑτοῦ δυνάμεως ἐν τῷ τῶν 

ἱππέων τάγματι. 
102 Καϑ'᾽ ὃν δὴ χαιρὸν Μάρχος συνθεωρήσας τὸ 

πολὺ μέρος τῶν ὑπεναντίων ἐπὶ τὰς προειρημένας 80 
χρείας κατὰ τῆς χώρας δκεδαννύμενον, λαβὼν τὸν 
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ἀκμαιότατον καιρὸν τῆς ἡμέρας ἐξῆγε τὴν δύναμιν 

καὶ συνεγγίσας τῇ παρεμβολῇ τῶν Καρχηδονίων τὰ 2 219. 

μὲν βαρέα τῶν ὅπλων ἐξέταξε, τοὺς δ᾽ ἱππεῖς καὶ 
τοὺς εὐζώνους κατὰ μέρη διελὼν ἐπαφῆκε τοῖς προ- 

δνομεύουσι, παραγγείλας μηδένα ξωγρεῖν. ᾿ἀννίβας 8 

999. δὲ τούτου συμβάντος εἰς ἀπορίαν ἐνεπεπτώκει με- 

y&Aqv: οὔτε γὰρ ἀντεξάγειν τοῖς παρατεταγμένοις 

ἀξιόχρεως ἦν οὔτε παραβοηϑεῖν τοῖς ἐπὶ τῆς χώρας 

διεσπαρμένοις. τῶν δὲ Ῥωμαίων οἵ μὲν ἐπὶ τοὺς 4 
10. προνομεύοντας ἐξαποσταλέντες πολλοὺς τῶν ἐσκε- 

δασμένων ἀπέχτειναν" ob δὲ παρατεταγμένοι τέλος 

εἰς τοῦτ᾽ ἦλϑον καταφρονήσεως ὥστε καὶ διασπᾶν 
τὸν χάρακα καὶ μόνον οὐ πολιορκεῖν τοὺς Καρχη- 
δονίους. ὁ δ᾽ ᾿ἀννίβας ἦν μὲν ἐν κακοῖς, ὅμως δὲ δ 

15 χειμαζόμενος ἔμενε, τοὺς πελάξοντας ἀποτριβόμενος 
καὶ μόλις διαφυλάττων τὴν παρεμβολήν, ἕως ᾽46- 6 

δρούβας ἀναλαβὼν τοὺς ἀπὸ τῆς χώρας συμπεφευ- 
γότας εἰς τὸν χάρακα τὸν περὶ τὸ Γερούνιον, ὄντας 

εἰς τετρακισχιλίους, ἧκε παραβοηϑῶν. τότε δὲ μι-τ 
0 χρὸν ἀναϑαρρήδσας ἐπεξῆλθε καὶ βραχὺ πρὸ τῆς 

στρατοπεδείας παρεμβαλὼν μόλις ἀπεστρέψατο τὸν ᾿ 

ἐνεστῶτα κίνδυνον. Μάρκος δὲ πολλοὺς μὲν ἐν τῇ 8 

περὶ τὸν χάρακα συμπλοκῇ τῶν πολεμίων ἀποκχτεί- 

νας, ἔτι δὲ πλείους ἐπὶ τῆς χώρας διεφρϑαρκώς, τότε 
25 μὲν ἐπανῆλϑεν. μεγάλας ἐλπίδας ἔχων ὑπὲρ τοῦ μέλ- 

λοντος. τῇ δ᾽ ἐπαύριον ἐκλιπόντων τὸν χάρακα ϑ 

τῶν Καρχηδονίων. ἐπέβη καὶ κατελάβετο τὴν ἐκεί- 

vov παρεμβολήν. ὃ γὰρ ᾿Αννίβας διαγωνιάσας τοὺς 10 

Ῥωμαίους μὴ καταλαβόμενοι νυκτὸς ἔρημον ὄντα 

80. τὸν ἐπὶ τῷ Γερουνίῳ χάρακα κύριοι γένωνται τῆς 
ἀποσκευῆς καὶ τῶν παραϑέσεων, ἔκρινεν αὐτὸς ἀνα- 

ὍΣ 
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χωρεῖν καὶ πάλιν ἐκεῖ ποιεῖσθαι τὴν στρατοπεδείαν. 

11 ἀπὸ δὲ τούτων τῶν καιρῶν οἵ μὲν Καρχηδόνιοι 
ταῖς προνομαῖς εὐλαβέστερον ἐχρῶντο καὶ φυλακτι- 

κώτερον, οἱ δὲ “Ρωμαῖοι τἀναντία ϑαρραλεώτερον 

καὶ προπετέστερον. 5 

103 οἱ δ᾽ ἐν τῇ Ρώμῃ, προσπεσόντος σφίσι τοῦ ys- 
γονότος μειζόνως ἢ κατὰ τὴν ἀλήϑειαν, περιχαρεῖς 

ἦσαν διὰ τὸ πρῶτον μὲν ἐκ τῆς προὐπαρχούσης 

ὑπὲρ τῶν ὅλων δυσελπιστίας οἱονεὶ μεταβολήν τινα 980. 
πρὸς τὸ βέλτιον αὐτοῖς προφαίνεσϑαι, δεύτερον δὲ 10 

800.καὶ διὰ τὸ δοκεῖν τὸν πρὸ τούτου χρόνον τὴν ἀπρα- 

γίαν καὶ κατάπληξιν τῶν στρατοπέδων μὴ παρὰ τὴν 
τῶν δυνάμεων ἀποδειλίασιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ 

8 προεστῶτος εὐλάβειαν γεγονέναι. διὸ καὶ τὸν μὲν 

Φάβιον ἠτιῶντο καὶ κατεμέμφοντο πάντες ὡς ἀτόλ- 15 

uce χρώμενον τοῖς καιροῖς, τὸν δὲ Μαρκον ἐπὶ το- 
σοῦτον ηὖξον διὰ τὸ συμβεβηκὸς ὥστε τότε γενέσϑαι 

ἀτὸ μηδέποτε γεγονός" αὐτοκράτορα γὰρ κἀκεῖνον 

κατέστησαν, πεπεισμένοι ταχέως αὐτὸν τέλος ἐπι- 

ϑήσειν τοῖς πράγμασι" καὶ δὴ δύο δικτάτορες ἐγε- 30 

γόνεισαν ἐπὶ τὰς αὐτὰς πράξεις. ὃ πρότερον οὐδέ- 

ὅποτε συνεβεβήκει παρὰ Ῥωμαίοις. τῷ δὲ Μάρκῳ 
διασαφηϑείσης τῆς vs τοῦ πλήϑους εὐνοίας καὶ τῆς 

παρὰ τοῦ δήμου δεδομένης ἀρχῆς αὐτῷ, διπλασίως 

παρωρμήϑη πρὸς τὸ παραβάλλεσϑαι (καὶ) κατατολμᾶν 
6róv πολεμίων. ἧκε δὲ καὶ Φάβιος ἐπὶ τὰς δυνάμεις 

οὐδὲν ἠλλοιωμένος ὑπὸ τῶν συμβεβηκότων, ἔτι δὲ 
βεβαιότερον μένων ἐπὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς διαλήψεως, 

τ ϑεωρῶν δὲ τὸν Μάρχον ἐκπεφυσημένον καὶ πρὸς 

πάντ᾽ ἀντιφιλονικοῦντα καὶ καϑόλου πολὺν ὄντα so 

πρὸς τῷ διακινδυνεύειν, αἵρεσιν αὐτῷ προύτϑινε 

t5 5 
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τοιαύτην, ἢ κατὰ μέρος ἄρχειν ἢ διελόμενον τὰς 

δυνάμεις χρῆσϑαι τοῖς σφετέροις στρατοπέδοις κατὰ 

τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν. τοῦ δὲ καὶ λίαν ἀσμένως 8 

δεξαμένου τὸν μερισμόν, διελόμενοι τὸ πλῆϑος χω- 

5 ρὲς ἐστρατοπέδευσαν ἀλλήλων, ἀπέχοντες ὡς δώδεκα 
σταδίους. ᾿ἀννίβας δὲ τὰ μὲν ἀκούων τῶν ἁλισκο- 104 

μένων αἰχμαλώτων, τὰ δὲ ϑεωρῶν ἐκ τῶν πραττο- 

μένων ἤδει τήν τε τῶν ἡγεμόνων πρὸς ἀλλήλους 

φιλοτιμίαν καὶ τὴν δρμὴν καὶ τὴν φιλοδοξίαν τοῦ 981. 
10 Μάρκου. διόπερ οὐ xc9' αὑτοῦ. πρὸς αὑτοῦ δὲ 2 

νομίσας εἶναι τὰ συμβαίνοντα περὶ τοὺς ἐναντίους, 

ἐγίνετο περὶ τὸν Μάρκον, σπουδάξων τὴν τόλμαν 

ἀφελέσϑαι καὶ προκαταλαβεῖν αὐτοῦ τὴν ὁρμήν. 
801. οὔσης δέ τινος ὑπεροχῆς μεταξὺ τῆς αὐτοῦ καὶ τῆς 8 

i5ro0 Mégxov στρατοπεδείας δυναμένης ἑκατέρους 

βλάπτειν. ἐπεβάλετο καταλαβεῖν ταύτην. σαφῶς δὲ 
γινώσκων ἔκ τοῦ προγεγονότος κατορϑώματος ὅτι 

παρέσται βοηϑῶν éx χειρὸς πρὸς ταύτην τὴν ἐπι- 

βολήν. ἐπινοεῖ τι τοιοῦτον. τῶν γὰρ τόπων τῶν 4 

0 περὶ τὸν λόφον ὑπαρχόντων ψιλῶν μέν, πολλὰς δὲ 
καὶ παντοδαπὰς ἐχόντων περικλάσεις καὶ κοιλότητας, 

ἐξέπεμψε τῆς νυχτὸς εἰς τὰς ἐπιτηδειοτάτας ὑπο- 

βολὰς ἀνὰ διακοσίους καὶ τριακοσίους, πεντακοσίους 

μὲν ἱππεῖς. ψιλοὺς δὲ καὶ πεζοὺς τοὺς πάντας εἰς 

28 πενταχισχιλίους. ἵνα δὲ μὴ zQQ κατοπτευϑῶσιν 5 

ὑπὸ τῶν εἰς τὰς προνομὰς ἐχπορευομένων, ἅμα τῷ 

διαυγάξειν κατελάμβανε τοῖς εὐξώνοις τὸν λόφον. 

ὁ δὲ Μάρκος ϑεωρῶν τὸ γινόμενον καὶ νομίσας ὃ 
ἑρμαῖον εἶναι παραυτίκα μὲν ἐξαπέστειλε τοὺς ψι- 

80 λούς, χελεύσας ἀγωνίξεσϑαν καὶ διαμάχεσθαι περὶ 

τοῦ τόπου, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς ἱππεῖρ᾽ ἑξῆς δὲτ 
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τούτοις κατόπιν αὐτὸς ἦγε συνεχῆ τὰ βαρέα τῶν 
ὅπλων, καϑάπερ καὶ πρότερον, ἑκάστων ποιούμενος 

100 παραπλήσιον τὸν χειρισμόν. ἄρτι δὲ τῆς ἡμέρας δια- 

φαινούσης. καὶ πάντων ταῖς vs διανοίαις καὶ τοῖς 

ὄμμασι περιεσπασμένων περὶ τοὺς ἐν τῷ γεωλόφῳ 5 

κινδυνεύοντας, (ἀνύποπτος ἦν ἡ τῶν ἐνεδρευόντων 

2 ὑποβολή. τοῦ δ᾽ ᾿ἀννίβου συνεχῶς μὲν ἐπαποστέλ- 
λοντος τοῖς ἐν τῷ λόφῳ τοὺς βοηϑήδοντας, émou&- 

νου δὲ κατὰ πόδας αὐτοῦ μετὰ τῶν ἱππέων καὶ τῆς 
δυνάμεως, ταχέως συνέβη καὶ τοὺς ἱππεῖς συμπεσεῖν 10 

8 ἀλλήλοις. οὗ γενομένου, καὶ πιεζομένων τῶν 'Po- 
μαίων εὐξώνων ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ἱππέων, ἅμα 

μὲν οὗτοι καταφεύγοντες εἰς τὰ βαρέα τῶν ὅπλων 

Αϑόρυβον ἐποίουν. ἅμα δὲ τοῦ συνϑήματος ἀποδο- 

ϑέντος τοῖς ἕν ταῖς ἐνέδραις, πανταχόϑεν ἐπιφαι- 15 

νομένων καὶ προσπιπτόντων τούτων, οὐκέτι περὶ 
302. τοὺς εὐζώνους μόνον, ἀλλὰ περὶ πᾶν τὸ στράτευμα 

ὅ μέγας κίνδυνος συνειστήκει τοῖς “Ῥωμαίοις. κατὰ 

ὃξ τὸν καιρὸν τοῦτον Φάβιος ϑεωρῶν τὸ γινόμενον 

καὶ διαγωνιάσας μὴ σφαλῶσι τοῖς ὅλοις, ἐξῆγε τὰς 282. 

δυνάμεις καὶ κατὰ σπουδὴν ἐβοήϑει τοῖς κινδυ- 

ὀνεύουσι. ταχὺ δὲ συνεγγίσαντος αὐτοῦ, πάλιν ἀνα- 

ϑαρρήσαντες οἵ Ρωμαῖοι, καίπερ λελυκότες ἤδη τὴν 

ὅλην τάξιν, αὖϑις ἁϑροιξόμενοι περὶ τὰς δημείας 

ἀνεχώρουν καὶ κατέφευγον ὑπὸ τὴν τούτων ἀδσφά- 25 

λειαν, πολλοὺς μὲν ἀπολελωκότες τῶν εὐζώνων, ἔτι 

δὲ πλείους ἐκ τῶν ταγμάτων καὶ τοὺς ἀρίστους 

ἄνδρας. οἵ δὲ περὶ τὸν ᾿ἀννίβαν καταπλαγέντες 
τὴν ἀκεραιότητα καὶ σύνταξιν τῶν παραβεβοηϑηκό- 

τῶν στρατοπέδων ἀπέστησαν τοῦ διωγμοῦ καὶ τῆς 30 
ϑμάχης. τοῖς μὲν οὖν παρ᾽ αὐνὸν γενομένοις τὸν 
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κίνδυνον ἦν ἐναργὲς ὅτι διὰ μὲν τὴν Μάρκου τόλ- 
μαν ἀπόλωλε τὰ ὅλα, διὰ δὲ τὴν εὐλάβειαν τοῦ 
Φαβίου σέσωσται καὶ πρὸ τοῦ καὶ νῦν᾽ τοῖς δ᾽ ἐν 9 

τῇ Ῥώμῃ τότ᾽ ἐγένετο φανερὸν ὁμολογουμένως τί 
5 διαφέρει στρατιωτικῆς προπετείας καὶ χενοδοξίας 
στρατηγικὴ πρόνοια καὶ λογισμὸς ἑστὼς καὶ νουνε- 
χής. οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἵ μὲν Ρωμαῖοι διδαχϑέντες ὑπὸ 10 
τῶν πραγμάτων καὶ βαλόμενοι χάρακα πάλιν ἕνα 

πάντες ἐστρατοπέδευσαν ὁμόσε καὶ λοιπὸν ἤδη 

10 Φαβίῳ προσεῖχον τὸν νοῦν x«i τοῖς ὑπὸ τούτου 

παραγγελλομένοις. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τὸν μὲν με- 11 
ταξὺ τόπον τοῦ βουνοῦ χαὶ τῆς σφετέρας παρεμβο- 

λῆς διετάφρευσαν, περὶ δὲ τὴν κορυφὴν τοῦ κατα- 
ληφϑέντος λόφου χάρακα περιβαλόντες καὶ φυλακὴν 

16 ἐπιστήσαντες λοιπὸν ἤδη πρὸς τὴν χειμασίαν ἀσφα- 

λῶς ἡτοιμάξοντο. 

Τῆς δὲ τῶν ἀρχαιρεσίων ὥρας συνεγγιζούσης, 106 

εἵλοντο στρατηγοὺς οἵ Ρωμαῖοι “εύκιον Αἰμίλιον 

καὶ Γάιον Τερέντιον. ὧν κχατασταϑέντων οἱ μὲν 
20 δικτάτορες ἀπέϑεντο τὴν ἀρχήν, οἵ δὲ προὔπάρχον- 9 

τες ὕπατοι, Γνάιος Σερουίλιος καὶ Μάρκος Ῥήγου- 

308. λὸος ὁ μετὰ τὴν Φλαμινίου τελευτὴν ἐπικατασταϑ είς, 

τότε προχειρισϑέντες ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Αἰμίλιον 

ἀντιστράτηγοι x«i παραλαβόντες τὴν ἐν τοῖς ὑπαί- 
3$ ϑροις ἐξουσίαν ἐχείριζον κατὰ τὴν ἑαυτῶν γνώμην 

τὰ κατὰ τὰς δυνάμεις. οὗ δὲ περὶ τὸν Αἰμίλιον 3 
βουλευσάμενοι μετὰ τῆς συγχλήτου τὸ μὲν ἐλλεῖπον 488. 
πλῆϑος ἔτι τῶν στρατιωτῶν πρὸς τὴν ὅλην ἐπιβο- 

λὴν παραχρῆμα καταγράψαντες ἐξαπέστειλαν. τοῖς 4 

80 δὲ περὶ τὸν Γνάιον διεσάφησαν ὁλοσχερῆ μὲν κέν- 
δυνον χατὰ μηδένα τρόπον συνίστασθαι, τοὺς δὲ 
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κατὰ μέρος ἀκροβολισμοὺς ὡς ἐνεργοτάτους ποιεῖ- 

σϑαν καὶ συνεχεστάτους χάριν τοῦ γυμνάζειν καὶ 

παραδκευάξειν εὐθαρσεῖς τοὺς νέους πρὸς τοὺς ÓAo- 

δσχερεῖς ἀγῶνας, τῷ καὶ τὰ πρότερον αὐτοῖς συμ- 
πτώματα δοκεῖν οὐχ ἥκιστα γεγονέναι διὰ τὸ νεο- 

συλλόγοις καὶ “τελέως ἀναδσκήτοις κεχρῆσϑαι τοῖρ 

6 στρατοπέδοις. αὐτοὶ δὲ “εύκιον μὲν Ποστόμιον, 

ἑξαπέλεκυν ὄντα στρατηγόν, στρατόπεδον δόντες 

εἰς Γαλατίαν ἐξαπέστειλαν. βουλόμενοι ποιεῖν ἀν- 

τιπερίσπασμα τοῖς Κελτοῖς τοῖς μετ᾽ ᾿ἀννίβου στρα- 

ἡ τευομένοις. πρόνοιαν δ᾽ ἐποιήσαντο καὶ τῆς ἀνα- 

κομιδῆς τοῦ παραχειμάζοντος ἐν τῷ Διλυβαίῳ στό- 
Aov, διεπέμψαντο δὲ καὶ τοῖς ἐν ᾿1βηρίᾳ στρατηγοῖς 

8 πάντα τὰ κατεπείγοντα πρὸς τὴν χρείαν. οὗτοι μὲν 

οὖν περὶ ταῦτα καὶ περὶ τὰς λοιπὰς ἐγίνοντο πα- 
9 ραδσκευὰς ἐπιμελῶς. οὗ δὲ περὶ τὸν Γνάιον κομι- 

σάμενοι (τὰς) παρὰ τῶν ὑπάτων ἐντολὰς πάντα τὰ 

10 χατὰ μέρος ἐχείριζον κατὰ τὴν ἐκείνων γνώμην" διὸ 

καὶ τὸ πλείω γράφειν ὑπὲρ αὐτῶν παρήσομεν. ὃλο- 
σχερὲς μὲν γὰρ ἢ μνήμης ἄξιον ἁπλῶς οὐδὲν ἐπρά- 
χϑη διὰ τὴν ἐντολὴν καὶ διὰ τὴν τοῦ καιροῦ περί- 

11 στασιν, ἀκροβολισμοὶ δὲ μόνον καὶ συμπλοκαὶ κατὰ 

μέρος ἐγίνοντο πλείους, ἐν αἷς εὐδοκίμουν ol προ- 
ἑστῶτες τῶν Ρωμαίων᾽ καὶ γὰρ ἀνδρωδῶς καὶ vovv- 

ἑχῶς ἐδόκουν ἕκαστα χειρίζειν. 

1027 Τὸν μὲν οὖν χειμῶνα καὶ τὴν ἐαρινὴν ὥραν δι- 
ἕμειναν ἀντιστρατοπεδεύοντες ἀλλήλοις" ἤδη δὲ πα- 

ραδιδόντος τοῦ καιροῦ τὴν ἔκ τῶν ἐπετείων καρ- 

804. πῶν χορηγίαν. ἐκίνει τὴν δύναμιν ἐκ τοῦ περὶ τὸ 
2 Γερούνιον χάρακος ᾿ἀννίβας. χρίνων δὲ συμφέρειν 
τὸ κατὰ πάντα τρόπον ἀναγκάσαι μάχεσθαι τοὺς 

« 

5 

10 

15 

25 

30 
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πολεμίους, καταλαμβάνεν τὴν τῆς Κάννης προσαγο- 284. 

ρθευομένης πόλεως ἄχραν. εἰς γὰρ ταύτην συν-8 

ἔβαινε τόν τε Girov καὶ τὰς λοιπὰς χορηγίας ἁϑροί- 

ξεσϑαι τοῖς Ρωμαίοις ἐκ τῶν περὶ Κανύσιον τόπων" 

5 ἐκ δὲ ταύτης ἀεὶ πρὸς τὴν χρείαν ἐπὶ τὸ στρατό- 

πέδον παρακομίξεσϑαι. τὴν μὲν οὖν πόλιν ἔτι πρό- 4 
τερον συνέβαινε κατεσκάφϑαι., τῆς παρασκευῆς δὲ 

καὶ τῆς ἄκρας τότε καταληφϑείδης, οὐ μικρὰν συν- 

ἕπεσε ταραχὴν γενέσϑαι περὶ τὰς τῶν Ρωμαίων δυ- 
τονάμειο᾽ οὐ γὰρ μόνον διὰ τὰς χορηγίας ἐδυσχρη- ὅ 

στοῦντ᾽ ἐπὶ τῷ κατειλῆφϑαι τὸν προειρημένον τό- 

πον. ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ κατὰ τὴν πέριξ εὐφυῶς κεῖ- 

σϑαι χώραν. πέμποντες οὖν εἰς τὴν Ῥώμην συν-Ὁ 

ἐχῶς ἐπυνθάνοντο τί δεῖ ποιεῖν, ὡς ἐὰν ἐγγίσωσι 

ιδτοῖς πολεμίοις. οὐ δυνησόμενον φυγομαχεῖν. τῆς 

μὲν χώρας καταφϑειρομένης, τῶν δὲ συμμάχων 

πάντων μετεώρων ὄντων ταῖς διανοίαις. (οἱ δ᾽) ἐβου- 

λεύσαντο μάχεσϑαι x«i συμβάλλειν τοῖς πολεμίοις. 
τοῖς μὲν οὖν περὶ τὸν Γνάιον ἐπισχεῖν ἔτι διεσά- 

20 φηδσαν, αὐτοὶ δὲ τοὺς ὑπάτους ἐξαπέστελλον. συν-8 

ἔβαινε δὲ πάντας εἰς τὸν Αἰμίλιον ἀποβλέπειν καὶ 

πρὸς τοῦτον ἀπερείδεσθαι τὰς πλείστας ἐλπίδας 

διά vs τὴν ἐκ τοῦ λοιποῦ βίου καλοκἀγαϑίαν καὶ 

διὰ τὸ μικροῖς πρότερον χρόνοις ἀνδρωδῶς ἅμα καὶ 

25 συμφερόντως δοκεῖν κεχειρικέναι τὸν πρὸς ᾿λλυρι- 

ove πόλεμον. προέϑεντο δὲ στρατοπέδοις ὀχτὼ δια- 9 
κινδυνεύειν. ὅ πρότερον οὐδέποτ᾽ ἐγεγόνει παρὰ 

Ῥωμαίοις. ἕκάστου τῶν στρατοπέδων ἔχοντος ἄν- 
δρας εἰς πεντακισχιλίους χωρὶς τῶν συμμάχων. '"Po-10 

80 μαῖον γάρ, χαϑά που καὶ πρότερον εἰρήχαμεν, ἀεί 

ποτε τέτταρα στρατόπεδα προχειρ(ίξζονται. τὸ δὲ στρα- 
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τόπεδον) πεζοὺς μὲν λαμβάνειν περὶ τετρακισχιλίους, 
305. 11 ἱππεῖς δὲ διακοσίους. ἐπὰν δέ τις ὁλοσχερεστέρα 

προφαίνηται χρεία, τοὺς μὲν πεζοὺς ἐν ἑκάστῳ στρα- 

τοπέδῳ ποιοῦσι περὶ πεντακισχιλίους, τοὺς δ᾽ 

12 πεῖς τριαχοσίους. τῶν δὲ συμμάχων τὸ μὲν τῶν ὅ 
πεζῶν πλῆϑος πάρισον ποιοῦσι τοῖς "Poucixoig 989. 

στρατοπέδοις, τὸ δὲ τῶν ἱππέων ὡς ἐπίπαν τριπλά- 
18σιον. τούτων δὲ τοὺς ἡμίσεις τῶν συμμάχων καὶ 

τὰ δύο στρατόπεδα δόντες ξχατέρῳ τῶν ὑπάτων 
14 ἐξαποστέλλουσιν ἐπὶ τὰς πράξεις. xol τοὺς μὲν 10 

πλείστους ἀγῶνας δι᾽ évóg ὑπάτου καὶ δύο στρα- 

τοπέδων καὶ τοῦ προειρημένου πλήϑους τῶν συμ- 

μάχων κρίνουσι, σπανίως δὲ πᾶσι πρὸς ἕνα καιρὸν 
15 x«i πρὸς ἕνα χρῶνται κίνδυνον. τότε (γε) μὴν οὕτως 

ἐχπλαγεῖς ἦσαν καὶ κατάφοβοι τὸ μέλλον ὡς οὐ μό- 15 
vov τέτταρσιν. ἀλλ᾽ ὀχτὼ στρατοπέδοις Ῥωμαϊκοῖς 

ὁμοῦ 17}: διακινδυνεύειν. 

108 “Ζιὸ καὶ παρακαλέσαντες τοὺς περὶ τὸν 4ἰμί- 
λιον xoi πρὸ ὀφθαλμῶν ϑέντες τὸ μέγεϑος τῶν 
εἰς ἑκάτερον τὸ μέρος ἀποβησομένων ἐκ τῆς μάχης zo 

ἐξαπέστειλαν, ἐντειλάμενον σὺν καιρῷ κρίνειν τὰ 

ἢ ὅλα γενναίως καὶ τῆς πατρίδος ἀξίως. οἵ καὶ πα- 

ραγενόμενοι πρὸς τὰς δυνάμεις καὶ συναϑροίδαντες 

τὰ πλήϑη τήν vs τῆς συγκλήτου γνώμην διεσάφη- 

σαν τοῖς πολλοῖς καὶ παρεχάλουν τὰ πρέποντα 36 
τοῖς παρεστῶσι καιροῖς. ἐξ αὐτοπαϑείας τοῦ Ζ4ευ- 

8 κίου διατιϑεμένου τοὺς λόγους. ἦν δὲ τὰ πλεῖστα 
τῶν λεγομένων πρὸς τοῦτον τείνοντα τὸν νοῦν, τὸν 

ὑπὲρ τῶν νεωστὶ γεγονότων συμπτωμάτων: ὧδε 
γὰρ καὶ τῇδέ που συνέβαινε διατετράφϑανι καὶ 80 

4ἀ προσδεῖσθαι παραινέσεως τοὺς πολλούς. διόπερ 
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ἐπειρᾶτο συνιστάνειν ὅτι τῶν μὲν ἐν ταῖς προγεγε- 
νημέναις μάχαις ἐλαττωμάτων οὐχ ἕν οὐδὲ δεύτε- 
gov, καὶ πλείω δ᾽ ἂν εὕροι τις αἴτια, δι᾿ ἃ τοιοῦ- 

306. τον αὐτῶν ἐξέβη τὸ τέλος, ἐπὶ δὲ τῶν νῦν καιρῶν ὅ 

5 οὐδεμία λείπεται πρόφασις, ἐὰν ἄνδρες ὦσι, τοῦ 
μὴ νικᾶν τοὺς ἐχϑροούς. τότε μὲν γὰρ οὔτε τοὺς ὃ 
ἡγεμόνας ἀμφοτέρους οὐδέποτε δυνηγωνίσϑαι τοῖς 

στρατοπέδοις οὔτε ταῖς δυνάμεσι κεχρῆσϑαι γεγυ- 

μνασμέναις, ἀλλὰ νεοσυλλόγοις καὶ ἀοράτοις παντὸς 

10 δεινοῦ" τό τε μέγιστον, ἐπὶ τοσοῦτον ἀγνοεῖσϑαι Ἱ 

παρ᾽ αὐτοῖς πρότερον τὰ κατὰ τοὺς ὑπεναντίους 

ὥστε σχεδὸν μηδ᾽ ἑωρακότας τοὺς ἀνταγωνιστὰς πα- 286. 

ρθατάττεσϑαι καὶ συγκαταβαίνειν εἰς τοὺς ὁλοσχε- 

θεῖς κινδύνους. ..οἵἱ μὲν γὰρ περὶ τὸν Τρεβίαν πο- 8 

15 ταμὸν σφαλέντες, ἔκ Σικελίας τῇ προτεραίᾳ πα- 

ραγενηϑέντες, ἅμα τῷ φωτὶ τῇ κατὰ πόδας ἡμέρα 

παρετάξαντο: τοῖς δὲ χατὰ Τυρρηνίαν ἀγωνισα- 9 

μένοις οὐχ οἷον πρότερον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν αὐτῇ 
τῇ μάχῃ συνιδεῖν ἐξεγένετο τοὺς πολεμίους διὰ 

20 τὸ περὶ τὸν ἀέρα γενόμενον σύμπτωμα. νῦν yel 

μὴν πάντα τἀναντία τοῖς προειρημένοις ὑπάρχει- 

πρῶτον γὰρ ἡμεῖς ἀμφότεροι πάρεσμεν, οὐ μόνον 109 

αὐτοὶ κοινωνήσοντες ὑμῖν τῶν κινδύνων, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς ἐκ τοῦ πρότερον ἔτους ἄρχοντας ἕτοί- 

?5 μους παρεδσχευάκαμεν πρὸς τὸ μένειν καὶ μετέχειν 

τῶν αὐτῶν ἀγώνων. ὑμεῖς ys μὴν οὐ μόνον ἕω- 3 

ράκατε τοὺς καϑοπλισμούς, τὰς τάξεις, τὰ πλήϑη 

τῶν πολεμίων, ἀλλὰ καὶ διαμαχόμενοι μόνον οὐ 

xo" ἑκάστην ἡμέραν δεύτερον ἐνιαυτὸν ἤδη διατε- 

80 λεῖτε. πάντων οὖν τῶν κατὰ μέρος ἐναντίως ἐχόν- 8 
τῶν ταῖς προγεγενημέναις μάγαις, εἰκὸς καὶ τὸ τέλος 
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4 ἐναντίον MH PIN τοῦ νῦν ἀγῶνος. καὶ γὰρ &ro- 

πον. μᾶλλον δ᾽ ὡς εἰπεῖν ἀδύνατον, ἐν μὲν τοῖς 
χατὰ μέρος ἀκροβολισμοῖς ἴσους πρὸς ἴσους συμ- 

πίπτοντας τὸ πλεῖον ἐπιχρατεῖν. δμοῦ ὃὲ πάντας 

παραταξαμένους πλείους ὄντας ἢ διπλασίους τῶν 5 

ὅ ὑπεναντίων ἐλαττωϑῆναι. διόπερ. ὦ ἄνδρες. πάν- 

τῶν ὑμῖν παρεσκευασμένων πρὸς τὸ vixGv, ἑνὸς 

προσδεῖται τὰ τον OS τῆς ὑμετέρας βουλήσεως 

καὶ προθυμίας. ὑπὲρ ἧς οὐδὲ παρακαλεῖσϑαι πλείω 

, , ^ i A , 

παρά TLOL στρατευομένοις ἢ τοῖς κατὰ συμμαχίαν 

vaio τῶν πέλας μέλλουσι κινδυνεύειν, οἷο κατ᾽ αὖ- 
Ἁ 2 2 -- ἔστι δεινότατος. τὰ δ᾽ ἐκ τῶν 

307. 6 πρέπειν ὑμῖν ὑπολαμβένω. τοῖς μέν ys μισϑοῦ τὸ 

τὸν τὸν ἀγῶνα καιρ 

ἀποβαινόντων | εἴῖαν ἔχει διαφορέν. ἀναγκαῖος 

ὁ τῆς παρακλήσεως γίνεται τρόπος" οἷς δέ, καϑ- 15 - 

, 

&xto ὑμῖν νῦν. οὐχ ὑπὲρ ἑτέρων ἀλλ᾽ ὑπὲρ σφῶν 
αὐτῶν καὶ πατρίδος καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ὃ κίν- 

δυνος συνέστηκεν. χαὶ πολλαπλασίαν τὰ μετὰ ταῦτα ^ 
συμβαίνοντα τὴν διαφορὰν ἔχει τῶν ἐνεστώτων ἀεὶ 

κινδύνων. ὑποιινήσεως μόνον. παρακλήσεως δ᾽ οὐ 3287. 

8 προσδεῖ. τίς γὰρ οὐκ ἂν βούλοιτο μάλιστα μὲν νι- 
κἂν ἀγωνιξόμενος. εἰ δὲ μὴ τοῦτ᾽ εἴη δυνατόν, τε- 
ϑνάναι πρόδσϑεν μαχόμεπος ἢ ζῶν ἐπιδεῖν τὴν τῶν 

ο προειρημένων ὕβριν καὶ καταφϑορόν; διόπερ. ὦ 

ἄνδρες. χωρὶς τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένων. αὐτοὶ "e 
w 

βάνοντες πρὸ ὀφθαλμῶι τὴν ἐκ τοῦ λείπεσϑαι καὶ 

[^1] 

τοῦ νικᾶν διαφορὰν καὶ τὰ συνεξακολουϑοῦντα τού- 

τοις. οὕτως ἑαυτοὺς παραστήσεσϑε πρὸς τὴν μάχην 

ὡς τῆς πατρίδος οὐ κινδυνευούσης νῦν αὐτοῖς τοῖς 

10 στρατοπέδοις. ἀλλὰ τοῖς ὅλοις. τί γὰρ ἔτι προσϑεῖσα : 

rois ὑποκειμένοις. ἐὰν ἄλλως πῶς τὰ παρόντα κριϑῆῇ. 

Qi o 
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περιγενήσεται τῶν ἐχϑρῶν, οὐκ ἔχει. πᾶσαν γὰρ τὴν 11 

αὑτῆς προϑυμίαν καὶ δύναμιν εἰς ὑμᾶς ἀπήρεισται, 

χαὶ πάσας τὰς ἐλπίδας ἔχει τῆς σωτηρίας ἐν ὑμῖν. 
ὧν ὑμεῖς αὐτὴν μὴ διαψεύσητε νῦν, ἀλλ᾽ ἀπόδοτε 13 

5 μὲν τῇ πατρίδι τὰς ἁομοξούσας χάριτας, φανερὸν δὲ 

πᾶσιν ἀνθρώποις ποιήσατε διότι καὶ τὰ πρότερον 

ἐλαττώματα γέγονεν οὐ διὰ τὸ Ῥωμαίους χείρους 

ἄνδρας εἶναι Καρχηδονίων, ἀλλὰ δι᾽ ἀπειρίαν τῶν 

τότε μαχομένων καὶ διὰ τὰς ἐκ τῶν καιρῶν περιστά- 

10 G£tg. ̂. τότε μὲν οὖν ταῦτα καὶ τοιαῦτα παρακαλέσας 13 

ὁ Ζεύκιος διαφῆχε τοὺς πολλούο. 

Τῇ δ᾽ ἐπαύριον ἀναξεύξαντες ἦγον τὴν δύναμιν 110 

308. οὗ τοὺς πολεμίους ἤχουον στρατοπεδεύειν. δευτε- 

ραῖοι δ᾽ ἐπιβαλόντες παρενέβαλον, περὶ πεντήκοντα 

15 σταδίους ἀποσχόντες τῶν πολεμίων. ὁ μὲν οὖν Ζ4εύ- 3 

κιος συνϑεασάμενος ἐπιπέδους καὶ ψιλοὺς ὄντας 

τοὺς πέριξ τόπους οὐχ ἔφη δεῖν συμβάλλειν ἵππο- 

κρατούντων τῶν πολεμίων. ἀλλ’ ἐπισπᾶσϑαι καὶ 

προάγειν μᾶλλον εἰς τύπους τοιούτους ἐν οἷς τὸ 

20 πλέον ἔσται διὰ τῶν πεζικῶν στρατοπέδων 7) μάχη. 

τοῦ δὲ Γαΐου διὰ τὴν ἀπειρίαν ὑπὲρ τῆς ἐναντίας 8 
ὑπάρχοντος γνώμης, ἦν ἀμφισβήτησις καὶ δυδσχρη- 

στία περὶ τοὺς ἡγεμόνας, ὃ πάντων ἐστὶ σφαλερώ- 

τατον. τῆς δ᾽ ἡγεμονίας τῷ Γαΐῳ καϑηκούσης εἰς 4 

25 τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν διὰ τὸ παρὰ μίαν ἔκ τῶν ἐϑι- 988. 
σμῶν μεταλαμβάνειν τὴν ἀρχὴν τοὺς ὑπάτους. ἀνα- 

στρατοπεδεύσας προῆγε. βουλόμενος ἐγγίσαι τοῖς πο- 

λεμίοις, πολλὰ διαμαρτυρομένου καὶ κωλύοντος τοῦ 

Aevxíov. 6 δ᾽ Avvífae ἀναλαβὼν τοὺς εὐξώνους ὃ 

80 καὶ τοὺς ἱππεῖς ἀπήντα καὶ προσπεσὼν ἔτι κατὰ 
πορείαν οὖσι παραδόξως συνεπλέχετο καὶ πολὺν 
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6 ἐν αὐτοῖς ἐποιεῖτο ϑόρυβον. οἱ δὲ Ρωμαῖοι τὴν μὲν 

πρώτην ἐπιφορὰν ἐδέξαντο, προϑέμενοί τινας τῶν 

ἐν τοῖς βαρέσι χαϑοπλισμοῖο᾽ μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς 
ἀκοντιστὰς καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐπαφέντες ἐπροτέρουν 

κατὰ τὴν ὅλην συμπλοκὴν διὰ τὸ τοῖς μὲν Καρχηδὸο- 5 
νίοις μηδὲν ἐφεδρεύειν ἀξιόλογον, τοῖς δὲ Ρωμαίοις 
ἀναμεμιγμένας τοῖς εὐζώνοις ὁμόδε κινδυνεύειν τι- 

7vüg σπείρας. τότε μὲν οὖν ἐπιγενομένης νυχτὸς 
ἐχωρίσϑησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων, οὐ κατὰ τὴν ἐλπίδα τοῖς 

8 Καρχηδονίοις ἐκβάδσης τῆς ἐπιϑέδεως" εἰς δὲ τὴν τὸ 

ἐπαύριον ὁ “εύκιος οὔτε μάχεσϑαι χρίνων οὔτε μὴν 

ἀπάγειν ἀσφαλῶς τὴν στρατιὰν ἔτι δυνάμενος τοῖς 

μὲν δυσὶ μέρεσι κατεστρατοπέδευδε παρὰ τὸν Αὔφι- 
δον καλούμενον ποταμόν, ὃς μόνος διαρρεῖ τὸν 

9 4πεννῖνον --- τοῦτο δ᾽ ἔστιν ὄρος συνεχές, ὃ διείργει 15 
πάσας τὰς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ῥύσεις, τὰς μὲν sig τὸ 

809. Τυρρηνικὸν πέλαγος, τὰς δ᾽ εἰς τὸν ᾿Δδρίαν" δι᾽ 
οὗ ῥέοντα συμβαίνει τὸν “ὔφιδον τὰς μὲν πηγὰς 
ἔχειν ἐν τοῖς πρὸς τὸ Τυρρηνικὸν κλίμασι τῆς "Ira- 

λίας. ποιεῖσϑαι δὲ τὴν ἐκβολὴν sig τὸν ᾿Αδρίαν — 30 

10rd δὲ τρίτῳ πέραν, ἀπὸ διαβάσεως πρὸς τὰς ἀνα- 
τολάς. ἐβάλετο χάρακα, τῆς μὲν ἰδίας παρεμβολῆς 
περὶ δέκα σταδίους ἀποσχών, τῆς δὲ τῶν ὑπεναν- 

11 τίων μικρῷ πλεῖον, βουλόμενος διὰ τούτων προχαῦ- 

ἤσϑαι μὲν τῶν ἐκ τῆς πέραν παρεμβολῆς προνο- 35 
uevóvtov, ἐπικεῖσθαι δὲ τοῖς παρὰ τῶν Καρχη- 
δονίων. 

111  "AvvíBae δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ϑεωρῶν ὅτι 
καλεῖ τὰ πράγματα μάχεσϑαι καὶ συμβάλλειν τοῖς 

πολεμίοις. εὐλαβούμενος δὲ μὴ διατέτραπται τὸ 30 

πλῆϑος ἐκ τοῦ προγεγονότος ἐλαττώματος, κρίνας 
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προσδεῖσϑαι παρακλήσεως τὸν καιρὸν συνῆγε τοὺς 
πολλούς. ἁϑροισϑέντων δέ. περιβλέψαν κελεύσας 2 289. 

πάντας εἰς τοὺς πέριξ τόπους. ἤρετο τί μεῖζον εὔ- 
ξασϑαι τοῖς ϑεοῖς κατὰ τοὺς παρόντας ἐδύναντο 

5 καιρούς. δοϑείσης αὐτοῖς ἐξουσίας. τοῦ παρὰ πολὺ 
τῶν πολεμίων ἱπποχρατοῦντας ἐν τοιούτοις τόποις 

διακριϑῆναν περὶ τῶν ὅλων. πάντων δὲ τὸ ῥηϑὲν 8 

ἐπισημηναμένων διὰ τὴν ἐνάργειαν «τούτου τοι- 

γαροῦν““ ἔφη πρῶτον μὲν τοῖς ϑεοῖς ἔχετε χάριν" 

10 ἐκεῖνοι γὰρ ἡμῖν συγκαταδκευάζοντες τὴν νίκην εἰς 

τοιούτους τόπους ἤχασι τοὺς ἐχθρούς" δεύτερον δ᾽ 4 

ἡμῖν, ὅτι καὶ μάχεσϑαι τοὺς πολεμίους συνηναγκά- 

σαμεν᾽ οὐ γὰρ ἔτι δύνανται τοῦτο διαφυγεῖν" καὶ 
μάχεσϑαι προφανῶς ἐν τοῖς ἡμετέροις προτερήμασι. 

15 τὸ δὲ παρακαλεῖν ὑμᾶς νῦν διὰ πλειόνων εὐϑαρ- ὅ 
σεῖς καὶ προϑύμους εἶναι πρὸς τὸν κίνδυνον οὐδα- 

μῶς μοι δοκεῖ καϑήκειν. ὅτε μὲν γὰρ ἀπείρως 6 
διέχεισϑε τῆς πρὸς Ρωμαίους μάχης. ἔδει τοῦτο 
ποιεῖν, καὶ μεϑ' ὑποδειγμάτων ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς πολ- 

20 λοὺς διεϑέμην λόγους" ὅτε δὲ κατὰ τὸ συνεχὲς τρισὶ 7 
μάχαις τηλικαύταις ἐξ ὁμολογουμένου νενικήκατε 

Ῥωμαίους, ποῖος ἂν ἔτι λόγος ὑμῖν ἰσχυρότερον 
παραστήδσαι ϑάρσος αὐτῶν τῶν ἔργων; διὰ μὲν οὖν 8 

810.τῶν πρὸ τοῦ κινδύνων κεχρατήχατε τῆς χώρας καὶ 

s; TOV £x ταύτης ἀγαθῶν κατὰ τὰς ἡμετέρας ἐπαγγε- 

λίας. ἀψευστούντων ἡμῶν ἐν πᾶσι τοῖς πρὸς ὑμᾶς 
εἰρημένοις" ὃ δὲ νῦν ἀγὼν ἐνέστηκεν περὶ τῶν πό- 
Aecv xci τῶν ἐν αὐταῖς ἀγαϑῶν. οὗ κρατήσαντες 9 
κύριοι μὲν ἔσεσϑε παραχρῆμα πάσης ᾿Ιταλίας, ἀπαλ- 

30 λαγέντες δὲ τῶν νῦν πόνων. γενόμενοι συμπάσης 
ἐγκρατεῖς τῆς Ῥωμαίων εὐδαιμονίας, ἡγεμόνες ἅμα 
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καὶ δεσπόται πάντων γενήσεσϑε διὰ ταύτης τῆς 

10 μάχης. διόπερ οὐκέτι λόγων ἀλλ᾽ ἔργων ἐστὶν ἡ 

χρεία ϑεῶν γὰρ βουλομένων ὅσον οὔπω βεβαιώ- 

11 σειν ὑμῖν πέπεισμαι τὰς ἐπαγγελίας.“ ταῦτα δὲ καὶ 

τούτοις παραπλήσια διαλεχϑείς, προϑύμως αὐτὸν 

ἐπισημαινομένου τοῦ πλήϑους, ἐπαινέσας καὶ δεξά- 

uevog αὐτῶν τὴν δρμὴν ἀφῆκε καὶ παραχρῆμα κατ- 

ἐστρατοπέδευσε, ποιούμενος τὸν χάρακα παρὰ τὴν 

αὐτὴν πλευρὰν τοῦ ποταμοῦ τῇ μείζονι στρατοπε- 

δείᾳ τῶν ὑπεναντίων. 

112 Τῇ δ᾽ ἐχομένῃ περὶ παρασκευὴν καὶ ϑεραπείαν 

παρήγγειλε γίνεσϑαι πᾶσι. τῇ δ᾽ ἑξῆς παρὰ τὸν 

ποταμὸν ἐξέταττε τὰ στρατόπεδα καὶ δῆλος ἦν μά- 
2 χεσϑαι σπεύδων τοῖς ὑπεναντίοις. ὁ δὲ “Ζεύκιος 

δυσαρεστούμενος μὲν τοῖς τόποις. ὁρῶν δ᾽ ὅτι τα- 
χέως ἀναγκασθήσονται μεταστρατοπεδεύειν οἱ Καρ- 

χηδόνιοι διὰ τὸν πορισμὸν τῶν ἐπιτηδείων, εἶχε 
τὴν ἡσυχίαν, ἀσφαλισάμενος ταῖς ἐφεδρείαις τὰς 

8 παρεμβολάς. ᾿Δἀννίβας δὲ χρόνον ἱκανὸν μείνας, 
οὐδενὸς ἀντεξιόντος, τὴν μὲν λοιπὴν δύναμιν αὖϑις 

εἰς χάρακα κατέστησεν, τοὺς δὲ Νομάδας ἐπαφῆκε 
τοῖς ὑδοευομένοις ἀπὸ τῆς ἐλάττονος παρεμβολῆς. 

ἀτῶν δὲ Νομάδων ἕως πρὸς αὐτὸν τὸν χάρακα προῦδ- 

πιπτόντων καὶ διακωλυόντων τὴν ὑδρείαν, ὅ τὲ 

Γάιος ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τούτοις παρωξύνετο, τά τε 
πλήϑη πρὸς τὸν κίνδυνον ὁρμὴν εἶχεν καὶ δυσχερῶς 

ὅ ἔφερε τὰς ὑπερϑέσεις. βαρύτατος γὰρ δὴ πᾶσιν 

ἀνθρώποις ὁ τοῦ μέλλειν γίνεται χρόνος" ὅταν δ᾽ 
ἅπαξ κριϑῇ, ὅ,τι ἂν ἦ πάσχειν πάντων τῶν δὸο- 

811. ὁχούντων εἶναι δεινῶν ὑπομενετέον. εἰς δὲ τὴν 

Ρώμην προσπεπτωκότος ὅτι παραστρατοπεδεύουσιν 

et 

n2 ce 
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ἀλλήλοις καὶ συμπλοκαὶ γίνονται τῶν προκινδυ- 

νευόντων ἀν᾽ ἑἕχάστην ἡμέραν, ὀρϑὴ καὶ περίφοβος 
qv ἡ πόλις. δεδιότων μὲν τῶν πολλῶν τὸ μέλλον τ 

διὰ τὸ πολλάκις ἤδη προηττῆσϑαι, προορωμένων 

δὲ καὶ προλαμβανόντων τὰ συμβησόμενα ταῖς ἐν- 
νοίαις. ἐὰν σφάλλωνται τοῖς ὅλοις. πάντα δ᾽ ἦν 8 

τὰ παρ᾽ αὐτοῖς λόγια πᾶσι τότε διὰ στόματος. 6η- 
μείων δὲ καὶ τεράτων πᾶν μὲν ἱερόν, πᾶσα δ᾽ ἦν 
οἰκία πλήρης, ἐξ ὧν εὐχαὶ καὶ ϑυσίαι καὶ ϑεῶν 
ἱκετηρίαι καὶ δεήσεις ἐπεῖχον τὴν πόλιν. δεινοὶ 9 

γὰρ ἐν ταῖς περιστάσεσι Ῥωμαῖοι καὶ ϑεοὺς ἐξιλά- 

σασϑαι καὶ ἀνθρώπους καὶ μηδὲν ἀπρεπὲς μηδ᾽ ἀγεν- 

vio ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ἡγεῖσθαι τῶν περὶ 

ταῦτα συντελουμένων. 

Ὁ δὲ Γάιος ἅμα τῷ παραλαβεῖν τῇ κατὰ πόδας 115 

ἡμέρᾳ τὴν ἀρχήν, ἄρτι τῆς κατὰ τὸν ἥλιον ἀνατολῆς 991. 

ἐπιφαινομένης, ἐκίνει τὴν δύναμιν ἐξ ἑκατέρας ἅμα 

τῆς παρεμβολῆς καὶ τοὺς μὲν ἐκ τοῦ μείζονος χά- 3 

ραχος διαβιβάζων τὸν ποταμὸν εὐϑέως παρενέβαλε, 
' 9^ ? € d 7 , DEREN ΜᾺ M 

τοὺς (δ᾽) ἐκ &avégov συνάπτων τούτοις ἐπὶ τὴν αὐτὴν 
? LU , , - M 2 , 

εὐθεῖαν ἐξέταττε. λαμβάνων πᾶδι τὴν ἐπιφάνειαν 

τὴν πρὸς μεσημβρίαν. τοὺς μὲν οὖν τῶν Ρωμαίων 8 

ἱππεῖς παρ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρα- 
, 1 N ' » 4 2 AN 

τος κατέστησε, τοὺς δὲ πεζοὺς συνεχεῖς τούτοις ἐπὶ 

| τῆς αὐτῆς εὐθείας ἐξέτεινε, πυκνοτέρας ἢ πρόσϑεν 

τὰς σημείας καϑιστάνων, καὶ ποιῶν πολλαπλάσιον 

τὸ βάϑος ἕν ταῖς σπείραις τοῦ μετώπου" τοὺς δὲ 4 

τῶν συμμάχων ἱππεῖς εἰς τὸ λαιὸν κέρας παρεν- 
ἔβαλε: πάσης δὲ τῆς δυνάμεως προέστησε τοὺς εὐ- 

ζώνους &v ἀποστάσει. ἦσαν δὲ σὺν τοῖς συμμάχοις 5 

πεζῶν μὲν εἰς ὀχτὼ μυριάδας. ἱππεῖς δὲ μικρῷ 
Ponvs. Hrs. I. 23 
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6zÀc(ovg τῶν ἑξακισχιλίων. ᾿δΔννίβας δὲ κατὰ τὸν 
αὐτὸν καιρὸν τοὺς μὲν Βαλιαρεῖς καὶ λογχοφόρους 

διαβιβάσας τὸν ποταμὸν προεβάλετο τῆς δυνάμεως, 

τοὺς δὲ λοιποὺς ἐξαγαγὼν ἐκ τοῦ χάρακος καὶ πε- 

912. ραιώσας κατὰ διττοὺς τόπους τὸ ῥεῖϑρον ἀντετάτ- 

ἵτετο τοῖς πολεμίοις. ἐτίϑει δ᾽ ém αὐτὸν μὲν τὸν 

ποταμόν, ἐπὶ τῶν εὐωνύμων, τοὺς Ἴβηρας καὶ Κελ- 

τοὺς ἱππεῖς ἀντίους τοῖς τῶν “Ῥωμαίων ἱππεῦσι. 

συνεχεῖς δὲ τούτοις πεξοὺς τοὺς ἡμίσεις τῶν ἐν 

τοῖς βαρέδι καϑοπλισμοῖς Διβύων, ἕξῆς δὲ τοῖς 

εἰρημένοις Ἴβηρας καὶ Κελτούς. παρὰ δὲ τούτοις 

τὸ λοιπὸν μέρος ἔϑηκε τῶν iov, ἐπὶ δὲ τοῦ 

8 δεξιοῦ κέρως ἐπέταξε τοὺς Νομαδικοὺς ἱππεῖς. ἐπεὶ 

ὃξ πάντ᾽ ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν ἐξέτεινε, μετὰ ταῦτα 
λαβὼν τὰ μέσα τῶν ᾿Ιβήρων καὶ Κελτῶν τάγματα 

προῆγε καὶ τἄλλα τούτοις ἐκ τοῦ κατὰ λόγον παρ- 

ἔίστανε ξυγοῦντα, μηνοειδὲς ποιῶν τὸ χύρτωμα καὶ 

9 λεπτύνων τὸ τούτων αὐτῶν σχῆμα, βουλόμενος ἐφ- 

εδρείας μὲν τάξιν ἐν τῇ μάχῃ τοὺς Ζίβυας αὐτῶν 

ἔχειν, προκινδυνεῦσαν δὲ τοῖς Ἴβηρσι καὶ Κελτοῖς. : 

114 ἮΝ δ᾽ ὁ καϑοπλισμὸς τῶν μὲν Διβύων 'Ῥωμαῖ- 

κός, οὗς πάντας ᾿ἀννίβας τοῖς ἐκ τῆς προγεγενη- 

2 μένης μάχης σκύλοις ἐκλέξας κατακεκοσμήκει" τῶν 
δ᾽ ᾿Ιβήρων καὶ Κελτῶν ὃ μὲν ϑυρεὸς ἦν παραπλή- 

8σιος, τὰ δὲ ξίφη τὴν ἐναντίαν siye διάϑεσιν" τῆς 

μὲν γὰρ οὐκ ἔλαττον τὸ χέντημα τῆς καταφορᾶς 

ἴσχυε πρὸς τὸ βλάπτειν, ἡ δὲ Γαλατικὴ μάχαιρα 

μίαν εἶχε χρείαν τὴν ἐκ καταφορᾶς, καὶ ταύτην ἐξ 
4 ἀποστάσεως. ἐναλλὰξ (δὲ) ταῖς σπείραις αὐτῶν πα- 

ρατεταγμένων, καὶ τῶν μὲν Κελτῶν γυμνῶν. τῶν 

δ᾽ ᾿Ιβήρων λινοῖς περιπορφύροις χιτωνίδκοις χεκο- 

10 
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σμημένων κατὰ τὰ πάτρια, ξενίξουσαν ἅμα καὶ κα- 

ταπληκτικὴν συνέβαινε γίνεσϑαι τὴν πρόσοψιν. ἦν ὃ 
δὲ τὸ μὲν τῶν ἱππικῶν πλῆϑος τὸ σύμπαν τοῖς 

Καρχηδονίοις εἰς μυρίους. τὸ δὲ τῶν πεζῶν οὐ 

πολὺ πλείους τετρακιδθμυρίων σὺν τοῖς Κελτοῖς. 

εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν τῶν Ῥωμαίων Αἰμίλιος. τὸ ὁ 
δ᾽ εὐώνυμον Γάιος, τὰ δὲ μέσα Μάρκος καὶ Γνάιος 

of τῷ πρότερον ἔτει στρατηγοῦντες. τῶν δὲ Kog-1 

χηδονίων τὸ μὲν εὐώνυμον ᾿“σδρούβας εἶχε. τὸ δὲ 
213. δεξιὸν "Avvov: ἐπὶ δὲ τοῖς μέδοις αὐτὸς ἦν ᾿άννί. 

Bec, ἔχων us0' ἑαυτοῦ Μάγωνα τὸν ἀδελφόν. βλε- 8 
πούσης δὲ τῆς μὲν τῶν Ῥωμαίων τάξεως πρὸς με- 

σημβοίαν, ὡς ἐπάνω προεῖπα, τῆς δὲ τῶν Καρχη- 
δονίων πρὸς τὰς gxvove, ἑκατέροις ἀβλαβῆ συν- 

150 ἔβαινε γίνεσϑαι τὴν κατὰ τὸν ἥλιον ἀνατολήν. 

Γενομένης δὲ τῆς συμπλοκῆς τῆς πρώτης ἐκ τῶν 115 

προτεταγμένων, τὰς μὲν ἀρχὰς αὐτῶν τῶν εὐξζώνων 

ἔπισος ἦν ὁ κίνδυνος, ἅμα δὲ τῷ τοὺς Ἴβηρας 5 

καὶ Κελτοὺς ἱππεῖς ἀπὸ τῶν εὐωνύμων πελάσαι 

20 τοῖς Ῥωμαίοις ἐποίουν οὗτοι μάχην ἀληϑινὴν καὶ 
βαρβαρικήν" οὐ γὰρ ἦν κατὰ νόμους ἐξ ἀναστροφῆς 3 
καὶ μεταβολῆς ὃ κίνδυνος, ἀλλ᾽ εἰσάπαξ συμπεσόν- 
τὲς ἐμάχοντο συμπλεκόμενοι κατ᾽ ἄνδρα, παρακατα- 

βαίνοντες ἀπὸ τῶν ἵππων. ἐπειδὴ δ᾽ ἐκράτησαν 4 
20 οὗ παρὰ τῶν Καρχηδονίων καὶ τοὺς μὲν πλείστους 

ἀπέκτειναν ἐν τῇ συμπλοκῇ. πάντων ἐκϑύμως καὶ 

γενναίως διαγωνιξομένων τῶν Ῥωμαίων. τοὺς δὲ 

λοιποὺς ἤλαυνον παρὰ τὸν ποταμὸν φονεύοντεο καὶ 

προσφέροντες τὰς χεῖρας ἀπαραιτήτως, τότε δὴ τὰ 993. 

80 πεξικὰ στρατόπεδα διαδεξάμενα τοὺς εὐζώνους συν- 

ἕπεσεν ἀλλήλοις. ἐπὶ βραχὺ μὲν οὖν τῶν ᾿Ιβήρων ὃ 
48} 
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καὶ τῶν Κελτῶν ἔμενον αἱ τάξεις καὶ διεμάχοντο 
τοῖς Ῥωμαίοις γενναίως" μετὰ δὲ ταῦτα τῷ βάρει 

ϑλιβόμενοι κλίνοντες ὑπεχώρουν εἰς τοὐπίσω. λύ- 

θὅαντες τὸν μηνίσκον. αἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων σπεῖραι 
κατὰ τὴν ἐκϑυμίαν ἑπόμεναι τούτοις διέκοψαν Qc- 

δίως τὴν τῶν ὑπεναντίων τάξιν, ὅτε δὴ τῶν μὲν 

Κελτῶν ἐπὶ λεπτὸν ἐκτεταγμένων. αὐτοὶ δὲ πεπυ- 

κνωκότες ἀπὸ τῶν κεράτων ἐπὶ τὰ μέσα καὶ τὸν 

τ κινδυνεύοντα τόπον᾽ οὐ γὰρ ἅμα συνέβαινε τὰ κέ- 

ρατα καὶ τὰ uico συμπίπτειν, ἀλλὰ πρῶτα τὰ μέσα 
διὰ (τὸ) τοὺς Κελτοὺς ἐν μηνοειδεῖ σχήματι τεταγ- 

μένους πολὺ προπεπτωκέναι τῶν κεράτων, ἅτε τοῦ 

μηνίσκου τὸ κύρτωμα πρὸς τοὺς πολεμίους ἔχοντος. 

8 πλὴν ἑπόμενοί ys τούτοις οἵ Ῥωμαῖοι καὶ συντρέ- 

814. χοντες ἐπὶ τὰ μέσα καὶ τὸν εἴκοντα τόπον τῶν πο- 

λεμωίων οὕτως ἐπὶ πολὺ προέπεσον ὥστ᾽ ἐξ ἑκατέρου 

τοῦ μέρους κατὰ τὰς ἔκ τῶν πλαγίων ἐπιφανείας 

τοὺς Δίβυας αὐτῶν γενέσϑαι τοὺς ἐν τοῖς βαρέσι 

οχαϑοπλισμοῖς᾽ ὧν οὗ μὲν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρατος 
κλίναντες ἐπ᾽ ἀσπίδα καὶ τὴν ἐμβολὴν ἐκ δόρατος 

ποιούμενον παρίσταντο παρὰ πλευρὰν τοῖς πολε- 

το μίοις, of δ᾽ ἀπὸ τῶν εὐωνύμων ἐπὶ δόρυ ποιού- 

μενον τὴν κλίσιν ἐξ ἀσπίδος ἐπιπαρενέβαλλον. αὐ- 

τοῦ τοῦ πράγματος ὃ δέον ἦν ποιεῖν ὑποδεικνύντος. 
11. ἐξ οὗ συνέβη κατὰ τὴν "vvífov πρόνοιαν μέδους : 

ἀποληφϑῆναι τοὺς Ρωμαίους ὑπὸ τῶν Διβύων κατὰ 

το τὴν ἐπὶ τοὺς Κελτοὺς παράπτωσιν. οὗτοι μὲν οὖν 
οὐκέτι φαλαγγηδόν, ἀλλὰ κατ᾽ ἄνδρα καὶ κατὰ σπεί- 
ρας στρεφόμενοι πρὸς τοὺς ἐκ τῶν πλαγίων προῦ- 

110 πεπτωκότας ἐποιοῦντο τὴν μάχην" Δεύκιος δὲ καί- 

πὲρ ὧν ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος καὶ με- 

10 
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τασχὼν ἐπί (τι) τοῦ τῶν ἱππέων ἀγῶνος ὕμως ἔτι 

τότε διεσώξετο. βουλόμενος δὲ τοῖς κατὰ τὴν πα- 3 
ράκλησιν λόγοις ἀκολούϑως ἐπ᾽ αὐτῶν γίνεσϑαι 

τῶν ἔργων καὶ ϑεωρῶν τὸ συνέχον τῆς κατὰ τὸν 

5 ἀγῶνα κρίδεως ἐν τοῖς πεξικοῖς στρατοπέδοις κεί- 394. 

μενον, παριππεύων ἐπὶ τὰ μέδα τῆς ὅλης παρατά- 8 

ἕεως ἅμα μὲν αὐτὸς συνεπλέκετο καὶ προσέφερε τὰς 
χεῖρας τοῖς ὑπεναντίοις, ἅμα δὲ παρεκάλει καὶ παρ- 
ὥὦξυνε τοὺς παρ᾽ αὑτοῦ στρατιώτας. τὸ δὲ παρα- 4 

ι0 πλήσιον ᾿ἀννίβας ἐποίει" καὶ γὰρ οὗτος ἐξ ἀρχῆς 

ἐπὶ τούτοις τοῖς μέρεσιν ἐπέστη τῆς δυνάμεως. οἷῦ 

ὃὲ Νομάδες ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρατος προσπίπτοντες 

τοῖς ὑπεναντίοις ἱππεῦσι τοῖς ἐπὶ τῶν εὐωνύμων 
τεταγμένοις μέγα μὲν οὔτ᾽ ἐποίουν οὐδὲν οὔτ᾽ 

is ἔπασχον διὰ τὴν ἰδιότητα τῆς μάχης. ἀπράκτους 

γε μὴν τοὺς πολεμίους παρεσκεύαξον, περισπῶντες 

καὶ πανταχόϑεν προσπίπτοντες. ἐπεὶ δ᾽ οἱ περὶ τὸν ὁ 

᾿σδρούβαν ἀποκτείναντες τοὺς περὶ τὸν ποταμὸν 
ἱππεῖς πλὴν παντελῶς ὀλίγων παρεβοήϑησαν ἀπὸ 

315. τῶν εὐωνύμων τοῖς Νομάσιν, τότε προϊδόμενοι τὴν 

ἔφοδον αὐτῶν οἱ σύμμαχοι τῶν Ρωμαίων ἱππεῖς 

ἐκκλίναντες ἀπεχώρουν. ἐν ᾧ καιρῷ πραγματικὸν i 

δοκεῖ ποιῆσαι καὶ φρόνιμον ἔργον ᾿“σδρούβας" ϑεω- 

ρῶν γὰρ τοὺς Νομάδας τῷ τὲ πλήϑει πολλοὺς ὄντας 
δῦ καὶ πραχτικωτάτους καὶ φοβερωτάτους τοῖς ἅπαξ 

ἐγκλίνασιν, τοὺς μὲν φεύγοντας παρέδωκε τοῖς No- 

μάσιν. πρὸς δὲ τὴν τῶν πεξῶν μάχην ἡγεῖτο, σπεύ- 

δων παραβοηϑῆσαι τοῖς Μίβυσι. προσπεσὼν δὲ τοῖς 8 

Ῥωμαϊκοῖς στρατοπέδοις κατὰ νώτου καὶ ποιούμε- 
9? yog ἐκ διαδοχῆς ταῖς ἴλαις ἐμβολὰς ἅμα κατὰ πολ- 

λοὺς τόπους ἐπέρρωδε μὲν τοὺς Δ“ίβυας, ἐταπεί- 
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vo6s δὲ καὶ κατέπληξε ταῖς ψυχαῖς τοὺς Ρωμαίους. 

9 ἐν à καιρῷ χαὶ Δεύχκιος “ἰμίλιος περιπεσὼν βιαίοις 

πληγαῖς év χειρῶν νόμῳ μετήλλαξε τὸν βίον, ἀνὴρ 

πάντα τὰ δίκαια τῇ πατρίδι κατὰ τὸν λοιπὸν βίον 

καὶ κατὰ τὸν ἔσχατον καιρόν, εἰ καί τις ἕτερος, 5 

10ποιήσας. οἱ δὲ Ρωμαῖοι μέχρι μὲν ἐμάχοντο κατὰ 

τὰς ἐπιφανείας στρεφόμενοι πρὸς τοὺς χεχκυκλωκό- 

11τας. ἀντεῖχον" ἀεὶ δὲ τῶν πέριξ ἀπολλυμένων. καὶ 

κατὰ βραχὺ συγκλειόμενοι. τέλος αὐτοῦ πάντες. iv 

οἷς καὶ Μάρκος καὶ Γνάιος, ἔπεσον, οἵ τὸ πρότερον 295. 
ἔτος ὕπατοι γεγονότες, ἄνδρες ἀγαϑοὶ καὶ τῆς “Ῥώ- 

τ μῆς ἄξιοι γενόμενοι κατὰ τὸν κίνδυνον. κατὰ δὲ 

τὸν τούτων φόνον καὶ τὴν συμπλοκὴν ot Νομάδες 

ἑπόμενοι τοῖς φεύγουσι τῶν ἱππέων τοὺς μὲν πλεί- 

στους ἀπέκτειναν. τοὺς δὲ κατεχρήμνισαν ἀπὸ τῶν 15 

ιϑίππων. ὀλίγον δέ τινες εἰς Οὐενουσίαν διέφυγον, 

ἐν οἷς ἦν καὶ Γάιος Τερέντιος ὃ τῶν “Ῥωμαίων 
στρατηγός, ἀνὴρ αἰσχρὰν μὲν τὴν ψυχὴν ἀλυσιτελῆ 

δὲ τὴν ἀρχὴν τὴν αὑτοῦ τῇ πατρίδι πεποιημένος. 

111  'H μὲν οὖν περὶ Κάνναν γενομένη μάχη Ῥω- 39 

μαίων καὶ Καρχηδονίων ἐπετελέσθη τὸν τρύπον 

316. τοῦτον, μάχη γενναιοτάτους ἄνδρας ἔχουσα καὶ τοὺς 

ονικήσαντας καὶ τοὺς ἡττηϑέντας. δῆλον δὲ τοῦτ᾽ 

ἐγένετ᾽ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων. τῶν μὲν γὰρ 

ἑξακισχιλίων ἱππέων ἑβδομήκοντα μὲν εἰς Οὐενου- 95 
σίαν μετὰ Γαΐου διέφυγον, περὶ τριακοσίους δὲ τῶν 

ὃ συμμάχων σποράδες εἰς τὰς πόλεις ἐσώϑησαν" ἐκ 

δὲ τῶν πεζῶν μαχόμενοι μὲν ἑάλωσαν εἰς μυρίους --- 
οἱ δ᾽ ἐχτὸς ὄντες τῆς μάχης --- ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ κιν- 

δύνου τρισχίλιον μόνον ἴσως sig τὰς παρακειμένας so 

4 πόλεις διέφυγον. οἱ δὲ λοιποὶ πάντες, ὄντες εἰς 
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ἑπτὰ μυριάδας, ἀπέϑανον εὐγενῶς, τὴν μεγίστην 

χρείαν παρεσχημένου τοῖς Καρχηδονίοις εἰς τὸ νικᾶν 

καὶ τότε καὶ πρὸ τοῦ (τοῦ) τῶν ἱππέων ὄχλου. καὶ 
δῆλον ἐγένετο τοῖς ἐπιγενομένοις ὅτι κρεῖττόν ἐστι 

δ πρὸς τοὺς τῶν πολέμων καιροὺς ἡμίδεις ἔχειν πε- 

ξούς. ἱπποχρατεῖν δὲ τοῖς ὅλοις, μᾶλλον ἢ πάντα 
πάρισα τοῖς πολεμίοις ἔχοντα διακινδυνεύειν. τῶν ὁ 

δὲ μετ᾽ ᾿άἀννίβου Κελτοὶ μὲν ἔπεσον εἰς τετρακισχι- 
λίους, Ἴβηρες δὲ καὶ Δίβυες εἰς χιλίους καὶ πεντα- 

10 χοσίους, ἱππεῖς δὲ περὶ διακοσίους. οἵ δὲ ζωγρη- 

σι 

’ E c , 2 δ 2 ’ - , 

ϑέντες τῶν Ῥωμαίων ἐχτὸς ἐγένοντο τοῦ κινδύνου, 

καὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν. “Δεύκιος ἀπέλιπε μυρίους 8 
πεζοὺς ἐπὶ τῆς ἑἕαυτοῦ παρεμβολῆς, ἵν᾿ ἐὰν μὲν 

᾿ἀννίβας ὀλιγωρήσας τοῦ χάρακος ἐκτάξῃ πᾶσι. πα- 
15 ραπεσόντες οὗτοι κατὰ τὸν τῆς μάχης καιρὸν ἐγκρα- 296. 

τεῖς γένωνται τῆς τῶν πολεμίων ἀποσκευῆς, ἐὰν δὲ 9 

προϊδόμενος τὸ μέλλον ἀπολίπῃ φυλακὴν ἀξιόχρεων, 

πρὸς ἐλάττους αὐτοῖς ὁ περὶ τῶν ὅλων γένηται κίν- 

δυνος. ἑάλωσαν δὲ τοιούτῳ τινὶ τρόπῳ. καταλι- 10 

20 πόντος ᾿ἡννίβου φυλακὴν ἀρκοῦσαν ἐπὶ τοῦ χάρα- 

xog, ἅμα τῷ κατάρξασϑαι τὴν μάχην κατὰ τὸ συν- 

ταχϑὲν ἐπολιόρκουν οἱ Ῥωμαῖοι. προσβάλλοντες τοὺς 
9 , Ej - - , , 

ἀπολελειμμένους ἕν τῷ τῶν Καρχηδονίων χάρακι. 
b 3 ^ ^ N ? - 

τὸ μὲν ovv πρῶτον ἀντεῖχον" ἤδη δ᾽ αὐτῶν πιεζο- 11 

817. μένων. ἐπειδὴ κατὰ πάντα τὰ μέρη τὴν μάχην 4v- 
νίβας ἔκρινε, καὶ τότε παραβοηϑήσας καὶ τρεψάμε- 

’ 1 c , 2 V PENSA 
vog συνέκλεισε τοὺς Ῥωμαίους εἰς τὴν ἰδίαν παρεμ- 

᾿ M! , bi P QUA 2 , - b! 
βολὴν καὶ δισχιλίους μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε, τῶν δὲ 

λοιπῶν ἐγκρατὴς ἐγένετο ξωγρία πάντων. ὁμοίως 13 

30 δὲ x«i τοὺς ἐπὶ τὰ κατὰ τὴν χώραν ἐρύματα συμ- 
πεφευγότας ἐχπολιορκήσαντες οὗ Νομάδες ἐπαν- 
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jjyov, ὄντας εἰς δισχιλίους τῶν εἰς φυγὴν τραπέν- 

τῶν ἱππέων. 

118 δβΔΒβραβευϑείδης δὲ τῆς μάχης τὸν προειρημένον 

τρόπον, ἀκόλουϑον εἰλήφει τὰ ὅλα κρίσιν τοῖς ὑπ᾽ 

ἢ ἀμφοτέρων προσδοκωμένοις. Καρχηδόνιοι μὲν γὰρ 

διὰ τῆς πράξεως ταύτης παραχρῆμα τῆς μὲν λοιπῆς 

παραλίας σχεδὸν πάσης ἦσαν ἐγκρατεῖς. Ταραντῖνοί 

τε γὰρ εὐθέως ἐνεχείριζον αὑτούς, ᾿Δργυριππανοὶ 

δὲ χαὶ Καπυανῶν τινες ἐκάλουν τὸν ᾿ἀννίβαν, οἱ δὲ 
λοιποὶ πάντες ἀπέβλεπον ἤδη τότε πρὸς Καρχηδο- 

ἁνίους" μεγάλας δ᾽ εἶχον ἐλπίδας ἐξ ἐφόδου καὶ τῆς 
5 Ῥώμης αὐτῆς ἔσεσϑαι κύριοι" Ῥωμαῖοί ys μὴν τὴν 

᾿Ιταλιωτῶν δυναστείαν παραχρῆμα διὰ τὴν ἧτταν 

ἀπεγνώκειδαν., ἐν μεγάλοις δὲ φόβοις καὶ κινδύνοις 

ἦσαν περί τε σφῶν αὐτῶν καὶ περὶ τοῦ τῆς πατρί- 15 
δος ἐδάφους, ὅδον οὔπω προσδοκῶντες ἥξειν αὐτὸν 

ὁτὸν ᾿Δννίβαν. καὶ γὰρ ὥσπερ ἐπιμετρούσης καὶ 

συνεπαγωνιξομένης τοῖς γεγονόδι τῆς τύχης. συνέβη 

μετ᾿ ὀλίγας ἡμέρας. τοῦ φόβου κατέχοντος τὴν 

πόλιν, καὶ τὸν εἰς τὴν Γαλατίαν στρατηγὸν ἀπο- 30 
σταλέντ᾽ εἰς ἐνέδραν ἐμπεσόντα παραδόξως ἄρδην 297. 

ὑπὸ τῶν Κελτῶν διαφϑαρῆναι μετὰ τῆς δυνάμεως. 

7:00 μὴν ἥ γε σύγκλητος οὐδὲν ἀπέλειπε τῶν ἐνδε- 
χομένων, ἀλλὰ παρεκάλει μὲν τοὺς πολλούς, ἠσφα- 
λίξετο δὲ τὰ κατὰ τὴν πόλιν, ἐβουλεύετο δὲ περὶ 35 

τῶν ἐνεστώτων ἀνδρωδῶς. τοῦτο δ᾽ ἐγένετο φανε- 

σι 

μ᾿ 0 

β ρὸν ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα συμβάντων" ὁμολογουμένως 
γὰρ Ῥωμαίων ἡττηϑέντων τότε καὶ παραχωρη- 

οσάντων τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις ἀρετῆς, τῇ τοῦ πολιτεύ- 

ματος ἰδιότητι καὶ τῷ βουλεύεσϑαι καλῶς οὐ μόνον 

818. ἀνεκτήσωντο τὴν τῆς ᾿Ιταλίας δυναστείαν, νικήσαν- 

co e 
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τὲς μετὰ ταῦτα Καρχηδονίους, ἀλλὰ καὶ τῆς o(xov- 

μένης ἁπάσης ἐγκρατεῖς ἐγένοντο μετ᾽ ὀλίγους χρό- 

vovc. διόπερ ἡμεῖς ταύτην μὲν τὴν βύβλον ἐπὶ 10 

τούτων τῶν ἔργων καταστρέψομεν, ἃ περιέλαβεν 

s Ἰβηρικῶν καὶ τῶν ᾿Ιταλικῶν ἡ τετταρακοστὴ πρὸς 
ταῖς ἑκατὸν ὀλυμπιάσι δηλώσαντες" ὅταν δὲ τὰς 11 

᾿Ελληνικὰς πράξεις τὰς κατὰ τὴν αὐτὴν ὀλυμπιάδα 

γενομένας διεξιόντες ἐπιστῶμεν τοῖς καιροῖς τούτοις, 

τότ᾽ ἤδη προϑέμενοι ψιλῶς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς 

10 Ῥωμαίων πολιτείας ποιησόμεϑα λόγον, νομίζοντες 19 

οὐ μόνον πρὸς τὴν τῆς ἱστορίας σύνταξιν οἰκείων 

εἶναι τὴν περὶ αὐτῆς ἐξήγησιν. ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς 
τῶν πολιτευμάτων διορϑώδσεις καὶ κατασκευὰς με- 

γάλα συμβάλλεσϑαι τοῖς φιλομαϑοῦσι καὶ πραγμα- 

15 τικοῖς τῶν ἀνδρῶν. 

Porvr. Hism. 1. 98» 
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Ἃς Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller. 

ko. la. Bibliotheca seriptorum Graecorum et Romanorum. 
Teubneriana. [8.] 

: Diese Sammiung hat die Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse 
der griechischen und rómischen Literatur in neuen, wohlfeilen Ausgaben zu veróffent- 
liehen, soweit dies zugunsten der Wissenschaft oder der Schule wünschenswert ist. 
Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neuesten Ergebnissen der kritischen 
Forschung, über die die beigefügte adnotatio critica, die sich teils in der praefatio, 
*teils unter dem "Text befindet, Auskunft gibt. Die Sammlung wird ununterbrochen 
fortgesetzt werden und in den früher erschienenen Bànden durch neue, verbesserte Aus- 
gaben stets mit den Fortschritten der Wissenschaft Schritt zu halten suchen. 

. Die Sammlung umfafót zur Zeit gegen 550 Bünde zum Preise von ca. 1600 Mark, 
die bei einmaligem Bezuge zum Vorzugspreise von ca. 1200 Mark abgegeben werden. 

Alle Ausgaben sind auch gleichmüfiig geschmackvoll gebunden káuflich ! 

Textausgaben der griechischen und lateinischen Klassiker. 

Die mit einem * bezeichneten Werke sind Neuerscheinungen der letzten Jahre. 
Ι 

a. Griechische Sehriftstelier. 

Biottani de nat. anim. H. XVII, var. hist., | Alypius: s. Musici. 
epistt., fragmm. Rec. R. Hercher. | Anacreontis carmina. Ed. V. Rose. Ed. 1I. 
Nol ζῆ 3.50. Vol IL... 1.20 7.20. | J£. 1.— 1.40. : 

——. varia historia. Rec. R. Hercher., Anaritius: s. Euclid. suppl. 
JA. 1.50 1.90. *Andocidis orationes. Ed. Fr. Blass. 

-Aeneae commentarius poliorceticus. Rec. | Ed. IIL 4 1.40 1.50. 
ΠΑ. Hug. 4f 1.35 1.79. Annae Comnenae Alexias. Rec. A. Reiffer- 
IAeschinis orationes. Ed. Fr. Blass. scheid. 9 voll Jf 1.50 8.60. 

Ed. min. 4 2.40 2.80. Anonymus de incredibilibus: s. Mytho- 
——- —— Ed. maior (m. Index v. graphi. 
Preuss) J£ 8.— 8.00. Anthologia Graeca epigr. Palat. c. Plan. 

Iterum ed. Fr. Franke. //—.90| Ed. H. Stadtmueller. 

.. 1.30. | Vol. I: Pal. 1. I—VI (Plan. 1. V—VII). 
 Aescehyli tragoediae, Iter. ed. H. Weil | Jt. 6.— 6.60. 

. v. 2.40 3.— | Vol IL P. 1: Pak lL VLL (Pla DEED 
Einzeln jede "lragódie (Agamemnon. υἱέ 8.— 8.60. - 

- Choéphorae. Eumenides. Persae. Prome- *Vol. III. P.1: Pall IX. (Epp. 1—5623. 
.—. * theus, Septem c. Th. Supplices) Plan.l. I) 44 8.— 8.60. 
Ne Wf. ---. 40 —.10. |- lyrica s. lyr. Graec. rell. Edd. Bergk- 
E- cantiea. Dig. O. Schroeder. Hiller-Crusius. υἱέ 3.— 9.60, 

KL. 2.40 2.80. | Antiphontis orationes et fragmenta. Ed. 
1----Ἰ Sehotia in Persas. Rec. O.Dàühn- Fr. BlaB. (2.10 2.80. 
- hardt. υἐἱί 3.60 4.20. Antonini, M. Aurel., commentarr. ll. XII. 
 Aesopieae fabulae. Rec. C. Halm., Rec. l. Stich. Ed. II. Jf 2.40 9.80. 
(0 Wf —.90 1.30. Antoninus Liberalis: s. Mythographi. 

| - Aleiphr onus Rhetoris epistu;arum lib. IV. | Apocalypsis Anastasiae. Ed. R. Homburg 
. Βα, M. A. Schepers. Jf 3.20 3.60. JL. 1.20 1.60. ὁ 
Alexandri Lycopol. e. Manich. ἘΔ. A. | Apollodori bibliotheca. Ed. R. Wagner: 
Brinkmann. Vi. 1.— 1.260. . Biehe Mythographi. Vol. 1. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für. gebundene Exemplare. 



Apollonius Pergaeus, Ed. et Lat. interpr. 

Apollonii Rhodii- Argonautica. 
- Merkel J£ 1.50 1.90. 

*Appianihist. Rom. Ed. L. Mendelssohn. 
Voll. J£ 4.50 5.— Vol. IL Ed. P.Vier- 
eck. 4 6.— 6.60. 

Archimedis opera omnia. Ed. I. L. Hei- 
berg. 3 voll 4 18.— 19.80. 

Aristeae ad Philoeratem epistula c. cet. 
de vers.L XX interpr.testim. Ed.P.Wend- 
land. 4f 4.— 4.50. 

Aristophanis eomoediae. Ed. Th. Bergk. 
2 vol. Ed.II. je Jf 9.— 2.90. 
Vol I: Ácharn., Equites, Nubes, Vespae, 

Pax. 

Rec. R. 

— II: Aves, Lysistr., Thesmoph., Ranae, 
Eccles. Plutus. 

Einzeln jedes Stück /4 —.60 —.90. 

* cantiea. Dig. O. Schroeder. [In 
Vorb.] 

Aristoteles de partib. anim. ll. IV. Ed. 
B. Langkavel. f 2.80 3.20, 

[In Vorb.] 
Qui | Ed.L.Ditt- 

meyer. 4f 6.— 6.60. 
ica l. Rec. W. Christ. 

Jt. —.60 —.90. 
ec: C. Prantl. /£1.50 1.90. 

——  ethiea Nicomachea. Rec. Fr. Suse- 
mihl. Ed. alteram cur. O. Apelt. 
At, 9.40 9.80. 

——— de coelo et de generatione et corrup- 
tione. Rec. C. Prantl μέ. 1.80 2.20. 
——— quae feruntur de coloribus, de audibi- 

libus, physiognomonica. Rec.C, Prantl. 
JW —.60. —.90. 

——— politica. Ed. Fr. Susemihl. Ed. III. 
- Ww 2.40 9.80. 
—— magna moralia. Rec. Fr. Susemihl. 

Jt. 1.90 1.60. 
—— de animall. III. Rec. Guil Biehl. 

Jt. 1.90 1.60. : 
L—— ethiea Eudemia.] Eudemi Rhodii 

ethica. Adi. de virtutibus οὐ vitiis l. 
rec. Fr. Susemihl. 44 1.80 2.20. 

.—— arsrhetorica. Ed A. Roemer. Ed. II. 
f. 3.60 4.— 

— metapbysiea,. Rec. Guil Christ. 
Ed. II J£ 2.40 2.80. 

* 

—— qui fereb. libror. fragmenta. Coll. 
-—— Ww. Rose. Kf 4.50 5.— 

/ .—— O0economiea. Rec. Fr. Susemihl. 
Jf. 1.50 1.90. AS | 

. —— quae feruntur de plantis, de mirab. 
auscultat., mechanica, de lineis insec., 
ventorum situs et nomina, de Melisso 
V uer un Gorgia. Ed. 9. τοι 

s ΠΡ parva 

—-—  seripta minora. 

| Autolyei de sphaera quae: movetur dies de. 

- Ed. Fr. Littig. 

Blemyomachia: s. 

. Claudiani carmina:s. Eudocia Aug g 

Biehl J£ 1.80 2.20. 
---- Πολιτεία A 9uvotow. E 
E IV. 46 1.80 2.20. 

———::8. 8. Musici. " d 
er ——] Divisiones quae vulgo dicu 

*Aristoteleae. Ed. H. Mutschma 
Jt. 2.80 9.20. à 

Arriani Anabasis. Rec. Car. Ab Lena Ἢ 
Jf. 1.50 2.—, mit Karte “ζ 1.80 ! 

* quae exstant omnia. Ed. A. G. 3 
I. Anabasis. - Ed maior. Mit. ἘΠῚ 
Jt. 3.60. 4.90. 

vi Anabasis. Ed. A.G. Roos. 
Jt, 1.80 2.20. 

Edd. zs Herch: ; 
et A. Eberhard. f£ 1.80 2.20. τ᾽ 

Athenaei dipnosophist. 1. XY. Rec. 
Kaibel 3 voll Jf 117.10 18.90. 

ortibus et oceasibus 11. IL. Ed. Fro 
Hultseh. 4/4 3.604.—  - 

Babrii fabulae Aesopeae. Rec. οὐ, ἰ 
Acc. fabul. dactyl. et iamb. rell. Ignatii. et 
al. testrast. iamb. rec. ἃ C. Fr. Muel er. 
Ed. maior. Jf. 8.40 
Ed. minor. AM AE 0. DE 
πος πα ch cte rona sido 

Jt, —.60 1.— S» ese 
Baechius: s. Musici. 
Baechylidis carmina. 

BlabB. J£ 2.40 2.90. 
Batrachomyomachia: s. Hymni Home. ; 
Bio: s. Bucolici. τὰ 

Ed. III. Gu. 

Eudocia dup 
Bucolicorum Graecorum Theocriti, Bion 
Moschi i p Rec. H. L. Ahren 
Ed: IL. f τ 

loch. 4 6.--- 6.60. : 
Calliniei de vita S. Hail. xáa 

Philol. Bonn. sodales. f£ 3.— 9. 
Cassianus Bassus: s. Geoponica. 
Cebetis tabula. Ed. C. Praechter 

Jt. —.60 —.90. 
Chroníca minora. Ed. C. Friek, Vc 

Acc. Hippolyti Romani praeter 
Paschalem fragmm. chronol. Jf. 6.80 

de motu circulari. 
Ed. mH. 

Cleomedis 
caelestium. ll. II. 
Ht. 9.10 93.290. & 

Colluthus: 8. dn UN 

bundae. Edd. P. Brandt et ( 
muth. 2 fascc. je 4 ὃ. 

*Damascii vita Xsidort-. 
[In Vorb.] | 

Demades: s. Dinarch 
Demetrii eus 



[Mit adnot. - erit.] 

inor. [Ohne die adnot. crit.] 3 voll. 
j JL 1.80 9.20.] J/ 4.50 6.— [6 partes. 

2 cox EE EY 1.20.] 

Vol I. Pars 1. Olynthiacae III. Phi- 
lippica I Da pace. Philippica Il. 
De Halonneso. De Chersoneso. Phi- 
lippieae IIL IV. ^ Adversus Philippi 
epistolam. Philippi epistola. De con- 
tributione. De symmoriis. De Rho- 

. diorum libertate. De Megalopolitis. 
- De foedere Alexandri. 

— LK. Pars 9. Decorona. De falsa lega- 
Ax . tione, 

.. — IL Pars 1. Adversus Leptinem. 
 . Contra Midiam. Adversus Andro- 

tionem. Adversus Aristocratem. 

|^  — IL. Pars 2. Adversus Timocratem. 
— — Adversus Aristogitonem II. Adversus 

^ Aphobum III. Adversus Onetorem II. 
In Zenothemin. In Apaturium. In 
Phormionem. In Lacritum. Pro Phor- 
mione. In Pantaenetum. In Nausi- 

-—— —. .machum. In Boeotum de nomine. 
— -— . In-Boeotum de dote. 

. — III. Parsi. In Spudiam. In Phae- 
nippum. In Macartatum. . In Leocha- 
rem. In Stephanum II. In Euergum. 
In Olympiodorum. In Timotheum. 
In Polyclem. Pro corona trierarchica. 
In Callhippum. In Nieostratum. In 
Cononem. In Callic'em. 

- .. IIL Pars 2. In Dionysodorum. In 
 Eubulidem. In "lheocrinem. In 
Neaeram. Oratio funebris. Amatoria. 

 Prooemia. Epistolae. Index historicus. 

- Didymus de Demosthene. Recc. Diels et 
- Sehubart. 44 1.20 1.50. 

 Dinarehi orationes adiectis Demadis qui 
— fertur fragmentis ὑπὲρ τῆς δωδεκαετίας. 

Βα. Fr. Bla. Ed.II. μά 1.— 1.40. 

τ Diodori bibliotheca hist. Edd.Fr.Vogel 
— et C. Th.Fischer. 6 voll. Voll. I—III. je 

JL. 6.— 06.60. "Vol IV. μέ 6.80 7.40. 
-- "Nol V. f 5.— 9.00. 

-L-—- Ed.L.Dindorf. 5 vol. VoLlIu.II. 

τ εν) -VolL IIl u. IV. je W& 3.— 
ΠΟΙ: Uf. 9:15 ; 

-*Diogenis Oenoandensis fragmenta. 
- et expl J. William. μέ 2.40 9.80. 

i: ORUM IE Cassii Cocceiani historia Romana. 
Ed. J.Melber. 5voll. Voll. /46.— 6.60. 

35 E Wo Il. 74.4.80 5,40. [Ed. L. Dindorf. 

. Voll. IV. VW. je JA 2.10.] 

 Plonia Chrysostomi orationes. Rec. L. 
Dindorf. VoLI. [Vergr.] Vol.II. (2.10 
ΤΑ ΟΣ [Neubearbeitung von A. Sonny 

Ord. 

il 

ms vm 8.80 8.30.1 υἱί 1.30 9.— | 
,€. Jacoby. 4-.voll Voll. I—IV. je 
JI. 4.— 4.60. 

opuscula. Edd. H. Usener et L, 
Radermacher. Vol 1. J£ 6.— 6.60. 

Vol II. Fasc. l. 44.1.— 4.00... 

——-WoldT. Base. ΠΡ bn V orbs 

Diophanti opera omnia c. Gr. commentt. 
Ed. P. Tannery. 2 voll 44 10.— 11.— 

*Divisiones Aristoteleae, s. Aristoteles. 
Eclogae poetarum Graec. Ed. H. Stadt- 

* 

mueller. τ. 2.10 8.20. 
Epicorum Graec. fragmenta. Ed. 6. 
Kinkel Vol 1. 4 3.— 3.50. 

Epicteti dissertationes ab Arriano dig. Rec. 

| Dionysi Halic. antiouitaton ERE Ed. 

H. Sehenkl. Acc. fragmm., enchiridion, . 
gnomolog. Epict., rell, 
«f. 30.— 10.80. Ed. minor. J£. 6.— 6.60. 

*Epistulae privatae graecae in pap. aet. 
Lagid. serv. Ed. St. Witkowski. 
A. 3.20 9.60. 

Eratosthenis catasterismi: s. 
graphi III. 1. X 

*Erotieciscriptores Graeci. Ed.J.Mewald t. 
[In Vorb.] 

Mytho- 

Euclidis opera omnia. Edd.I.L. τ δότε Ἔ 
et H. Menge. 

Voll.I-V. Elementa. Ed. et Lat. interpr. 
est ΣΕ ΒΡ θεῖ. JL. 24.60 27.60. 

— VI. Data. 
— VII. ΠῚ ΤῈ Opticor. rec. Theonis, 

Catoptrica, c. scholl ant. Ed. Hei- 
berg. 4 5.— 05.60. : 

—— —— SuURiosi: Anaritii comm. 
ex interpr. Gher. Crem. ed. M. Curtze. 
Wt. 6.— 6.60. 

:8s. a. Musici. 

Eudociae Augustae, Procli Lycii, Claudiani 

indd. Ed. maior. 

carmm. Graec.rell. Acc. Blemyomachiae 
fragmm. Rec. A. Lud wich. f. 4.— 4.40. 

—— violarium. Rec. I. Flach. 741.50 8.10. 

Euripidis tragoediae. Rec. A. Nauck. 
Ed. III 3 voll. “μά 1.80 9.30. 

Vol.I: Aleestis. Andromacha. Bacchae. 
Hecuba. Helena. Electra. Heraclidae. 
Hercules furens. Supplices. Hippo- 
lytus. 4 2.40 29.90.  - : 

— ὙΠ: Iphigenia Aulidensis. Iphigenia *'- 
Taurica. Ion. Cyclops. Medea, Orestes. 
Rhesus. "Troades. Phoenissae. 
JA. 2.40 2.90. 

— III: Perditarum tragoediarum frag- 
menta. 4f. 3.— 9.90. 

Einzeln jede Tragódie J/4 —.40 —.10. 

τ: cantica. Dig. O. Sehroeder. [In. 
Vorb.] 

Eusebii opera. Rec. G. Dindorf. 4 voll 
Jt. 23.60 25.80. 

Fabulae Aesopicae: s. Aesop. fab. 
Fabulae Romanenses Graec. conser. Rec. 
As duerhard Vol IL μά 8.16 4.95. 
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i2 Cope de d 
μὴ ᾿Ξ 

; S'avohil Eulogii disp. de somnio Scipionis. 
Ed. A. Holder. 4f. 1.40 1.80. 

Florilegium Graecuni in usum primi gym- 
-mnasiorum ordinis collectum ἃ philologis 
Afranis. kart. Fase. 1—10 je A. —.90; 
Fasc. 11—15 je “ί —.60. 
Hierzu unentgeltlich: Index argumen- 
torum et locorum.- 
-AuBer der Verwendung bei den Matu- 

.ritàtsprüfungen hat diese Sammlung 
.den Zweck, dem. Primaner das Beste 
und Schónste aus der griech. Literatur 
auf leichte Weise zugànglich zu machen 
und den Kreis der Altertumsstudien zu 
erweitern. 

Galeni Pergameni scripta minora. Recc. 
1. Marquardt, 1. Müller, G. Helm- 
reich. 3 volk f 1.50 9.--- 

* de utilit. part. corporis humani 1]. 
XVII. Ed. G. Helmreich. Vol 1. 
JA. 8.— 8.60. 5 

| ——institutiologica. Ed. C. Kalbfleisch. 
JL. 1.20. 1.60. 

-——— de victu attenuante l. Ed. C. Kalb- 
“ fleisch. 4. 1.40 1.80. 

de temperamentis. 
reich. 4 2.40 9.80. 

Gaudentius: s. Musici. 
Geoponica sive Cassiani Bassi Schol. de 

re rustica eclogae. Rec. H. Beckh. 
JL. 10.— 10.80. ἢ 

Georgii Acropol.annales. Rec, A. Heisen- 
berg. Vol. I IL. 11.60 14.— 

Georgii Cypri descriptio orbis Romani. 
Acc. Leonis imp. diatyposis genuina. 
Ed. H. Gelzer. Adi.s. 4 80}. geograph. 

- d 9.— 93.50. 
. Georgii Monachi Chronicon. Ed. C. de 

ΟΠ Boor. Vol. I. IL. οί 18.— 19.20. 
. Heliodori Aethiopic. ll. X. Ed. I. Bekker. 

JA. 2.40 2.90. 
*Hephaestionis enchiridion. c. 

ed. M. Consbruch. J£ 8.— 8.60. 

Heraclitus: s. Mythographi. 
Hermippus, anon. christ. de astrologia 
' dialogus. Edd. C. Kroll et P. Vier- 

eck. 4 1.80 2.20. 

Ed. G. Helm- 

 Herodiani ab excessu divi Marci ll. VIII. 
Ed. 1. Bekkor. οἱ 1.20 1.60. 

"Herodoti historiarum 11. IX. Edd. 
Dietsch- Kallenberg. 2. vol. [je 
Jt. 1.35 1.80] “4. 2.10 93.60. 

Vol. I: Lib. 1—4. Fasc. I: Lib. 1:22; 
Ji. —.80 1.10. 
Fasc. I1: Lib. 39. 4. οί, —.80 1.10. 

— II: Lib. 5—9. Fase. I: Lib. 5. 6. 
Fasc. II: Lib. 7. υἱί —.45 —.18. 
Fasc. IIL: Lib. 8. 9. 4. 

*Herondae mimiambi. ' Acc. 
τ Coronistae, Mattii mimiamb. fragmm. Ed. 
O. Crusius. Ed.IV minor. /62.40 2.80. 

.' Xd. maior. [U.d. Pr] - 

pie fetten Ziffern verstehen gieh für gebundene Pxenpla 

WO PREIS griechischer und lateinische ᾿ 

comm. vet. 

Phoenicis 

lnc. auct. Byzant. de re milit. d. Rec. 

"Heronis Alexandri oper Vol. 
werke ἃ: Automatentheater, gr. ἃ 
W. 5 pronus Im Anh. HeronwFra 

: Bugplt D. Gs 
d. πο, Gr. W:Wortresivtet: It. 3. — 
9.40. 

Katoptrik, hrsg. u. übers. von L. dee uu 
-W. Sehmidt. Im Anh. Excerpte aus 
Olympiodor, Vitruv, Plinius, Ee M 
Pseudo-Euclid. Mit 101 Fig. J4/8.— 8.80. 

——  ——— "Vol. IIl. Vermessungslehre. ἃ. 
Dioptra, griech. u. deutsch hrsg. von He 
Sechóne. M.116 Fig. 4 8.— 8.80.  - 

Hesiodi quae fer. carmina. - Rec. A. Rzach. 
σ 1.50 2.— 

Hesychii, Milesii qui forbur de viris il. l. 
Rec. 1. Flach. 4£ —.80 1.10. pe. 

Hieroelis synecdemus. Acc. fragmenta ap. s 
Constántinum -Porphyrog. servata οὗ 
nomina urbium mutata. Rec. A. Burcks 
hardt. 44 1.20 1.60. * 3 

Hipparchi in Arati et Eudoxi Phàonosmecnie : i 
comm. Rec. C. Manitus. /(-4.—- 4.60. 

Hippocratis opera. 7 voll. Rece. H. Kuehle- τ 

weiu ec olmosg ΕΝ 
phototyp.). Jt. 6.— . 6.60. Vol.. 

5.— 5.60. CAR 

Hiero rini Graeci minores. Ed. L. Din-- z 
dorf. 2 voll 44 8.25 9.30. ix 

Homeri carmina. Ed. Guil. Dindorf: 
lias. Ed. Guil Dindorf. Ed. V cur. 
C. Hentze. 2 partes. [je /£. —.45 1.10.] - 
At. 1:50. 2.— x δ 

Pars I: Il. 1—12. Pars II: 11. 15—24£ — — 

Odyssea. Ed.Guil Dindorf. Ed.V eur. - 
C.Hentze. 2 partes. [je 46 —. τὸ 1.10.1. 
Ht. 1.50 3.-- x 

Pars I: Od.1—12. ParsE: Od. 13—234. 

—— —— Rec. A. Lud wich. 2 voll Ed. 
min. [je 4 —.45 1.10.1 .J4 1.50 2.90. 

I liadis carmm. XVI. Schol. in usum. 3 " 

Hyiiui "Hotüekiel aee. τερον δα 5 ue. 
Batraehomyomnaehia. ^ Rec. A. Bát- s 
meister. J£ —.b5 1.10. - 2 

Hyperidis orationes. Ed. Fr. Bla. kd. 
LHE Jt. 2.10 2.50. ; * 

Iamblichi protrephisus Ed. H. Pistelli. 

de communi math. scientia ἢ xà. 
N. Festa... 1.80 2.20. : 

—— in Nicomachi arithm. introduct. B Ed. 
H. Pistelli 4 2.40 9.80. : 

*— - yita Pythagorae. Ed. L. Deubner. 
[In Vorb:] yis 

Ignatias Diacomus: s. Nicephorus. NEUE 

R. Vári κι 2.40 9.80. 



x / 

Inscriptiones {Πα ad inlustrandas 
 dialectos selectae. Ed. ἘΠ. Solmsoen. 
Ed. IL . Jf. 1.60 2.— 

B ΒΡῈ Philoponus: s. Philoponus. 
- losephi. opera. Rec. S Q. Naber. 6 voll 
3 ft. 26.— 29.— 
——— ——— Rec.I. Bekker. 6 voll. [Vol.I—V 

vergr.] Wol.VI. 4f. 2.10. 

-Isaei orationes. Ed. C. Scheibe. 
1.00. 

-- — Ed. Th. Thalheim.- f 2.40 2.80. 

-Isoeratis orationes.  Recc. Benseler- 
Blass. 2 vol. μι. 4.— 4.80. 

 *Juliani imp. quae supers. omnia. Rec. 
€. F. Hertlein. 2 voll J£ 6.15 7.60. 
Neubearb. v. Fr. Cumont οὐ J. Bidez 

EI Vorb.] 
Iustiniani imp. novellae. Ed. C. E.Za- 
^echariae a Lingenthal 2 partes. 
JI. 10.50 11.60. 

—— — — — — Appendix (1). μέ —.60 1.— 
DAL —— Appendix (II. De dioecesi 

X Aegyptiaca lex ab imp. Iustiniano anno 
554 lata. J£. 1.20 1.60. 

Leonis diatyposis: s. GeorgiusCyprius. 
*Libaniiopera. Ed. R.Foerster.Vol.I—III. 
Jt. 93. — 985.80. Vol IV. [U.d. Pr] 

Luciani opera. Rec. C.Jacobitz. [6 part. 
je “4. 1.05 1.40.] 3 voll je 4 2.10 2.60. 

Jt. 1.20 

* dude NOONILón. Vol. -TI.- "Hasc. I. 
lib. I—XIV. μέ 2.80 83.20. 

*— -—- Prolegg. Fasc.I. f 1.— 1.25 
*[ ] Seholia in Lucianum. Id. H. Rabe. 

At. 6.— 6.60. 
 Lycophronis Alexandra. Rec. G. Kinks, 

- Jf. 1.80 2.29. 
Lycurgi or. in Leocratem. Ed. Fr. Blass. 

Ed. maior. J£ —.90*1.30. Ed. minor. 
4. —.60 —.90. 

Lydi 1. de ostentis et Calendaria Graeca 
omnia. Ed. C. Wachsmuth. Ed. II. 

.. f. 6.— 6.60. 
- —— de mensibus l. Ed. R. Wünsch. 

- JI. 5.20 5.80. 
—— de magistratibus l. Ed. R. Wünsch. 

Jt. 5.— 95.60. 
Lysiae orationes. Rec. Th. Thalheim. 

Ed. maiór.  ./£ 3.— 3.60. | Ed. minor. 
Kt. 1.20 1.60. 

 Marei Diaconi vita Porphyrii, episcopi 
— Gazensis. Edd. soc. philol. Bonn. sodales. 

JI. 2.40,2.80. 
Maximi et Ammonis carminum deactionum | 

auspiciis rell. Acc. aneedota astrologiea. 
Rec- A. Lud wich. J£ 1.80 2.20. 

.Metrici semiptores Graeci, Ed. R. West- 
phal. Vol.1: Hephaestion. 2.40 3.20. 

. Metrologicorum seriptorum reliquiae. Ed. 
—FE. Hultsch. Vol. I: Seriptores Graeci. 

— "d£ 2.10 3.20. [Vol II: Seriptores Latini. 
wf. 2.40:2.80.]. 2 voll. 4. 5 10 6.— 

 Moschus: s. Bucolici 

τς τος TS Se vi wi 

ι. Bibliotheca ἜΠΕΣΕ ΘΟ ΤΕΣ Graecorum et Romanorum Teubneriana. 
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Musici scriptores Graeci. Aristoteles, 
Euclides, Nicomachus, Bacchíus, Gauden- 
tius, Alypius et melodiarum veterum quid- 
quid exstat. Rec. C. Ianus. Ann. s8. 
tabulae. οί 9.— 9.80. ji 

— —— Supplementum: Melodiarum 
rell. Jf 1.20 1.60. 

*Musonii Rufi reliquiae. Ed. O. Hense 
At. 3.90 3.80. 

Mythographi Graeci. Vol. I: Apollodori 
bibliotheca, Pediasimi lib. de Herculis 

- Jaboribus. Ed. R. Wagner. /(.3.60 4.20. 
Vol. II. Fasc. I: Parthenii. lib. περὶ 

ἐρωτικῶν πα 9 nuézom,ed.P.Sakolowski 
Antonini Liberalis μεταμορφώσεων cura- 
yny5y, ed. E. Martini. WW. 2.40 2.80. 
Suppl: Parthenius, ed. E. Martini. 
JL. 2.40 9.80. 

Vol. III. Fasc. I: Eratosihenis cata- 
sterismi. Ed. Olivieri. // 1.20 1.60. 

ἀπίστων, 

Excerpta Vaticana (vulgo Anonymus de 
incredibilibus). Ed. N. Festa. 
3.20. 

Naturalium 
minores. 
gonus, Apollonius, Phlegon, Anonymus 
Vaticanus. Rec. O. Keller. // 2.10 3.10. 

Nicephori archiepiscopi opuseec. hist. Ed. 
€. de Boor. Acc. Ignatii Diaconi vita 
Nicephori. υἱέ 3.30 3.70. 

Nicephori Blemmydae curr. vitae et car- 
mina. Ed. A. Heisenberg. //,4.— 4.40. 

Geraseni introductionis 
arithm. ll. II. Rec. R. Hoche. // 1.80 
9.20. 

: s. a. Musici. 

Nonni Dionysiacorum ll. XLVIII. Rec. 
A.Koechly. VollIu.IL je 4f. 6.— 6.50. 

—— paraphrasis s. evangelii Ioannei. Ed. 
A. Scheindler. Jf 4.50 5.— 

rerum  seriptores Graeci 

Koechly. 4f 1.20 1.60. 

Palaephatus: s. Mythographi. 

Parthenius: s. Mythographi. 

Patrum — Nieaenorum nomina graece, 
latine, syriace, coptice, arabice, arme- 
niace. Edd. H. Gelzer, H. Hilgenfeld, 
O. Cuntz. J£ 6.— 6.60. 

Παυσανίου "EAA&Óoz meoQtünymotsg. 
Pausaniae Graeciae pg ien Rec. Fr. 

Spiro. Vol. I—III. J£ 1.60 9.— 

Pediasimus: s. Miiüis εἰς 
Philodemi volumina rhetorica. Ed. S. Sud - 
haus. 2 voll. ἃ. Suppl. Jf. 11.— 12.60. 

—— de mmusica 1]. Ed. I. Kempce 
4t. 1.50 2.— A 

* τ π. oizovoutog lib. Ed. Chr. Jensen. 
σά 3.40 9.80. 

Die fetten Ziffern verstehen sieh für gebundene Exemplare. 

Vol. III. Fase. II: Palaephati. περὶ 
Heracliti 110. περὶ ἀπίστων. 

Jt. 2.80 

Vol. I: Paradoxographi, Anti- 

| *Olympiodori in Plat. Phaedon. Ed. W. - 
Norvin. [In Vorb.] z^ ΄ 

Onosandri de imperatoris off. 1. Rec. A. 



s Philoponi de opiBolo mundi n. 
- Aeichardt. 4.— 4.60.  - 

Ed. H. Rabe. 4f. 10.— 10.80. 

τι Philostrati (mai.) opera. Ed. C. L. Kayser. 
2 voll. 4f 8.25 9.25. 

. —— jmagines. Recc. O. Benndorf et 
“Ὁ. Schenkl. f 2.80 3.20. 

- Philostrati (min.) imagines et Callistrati- 
- deseriptiones. ^ Recc. C. Schenkl et 
Aem. Reisch. 4f. 3.40 2.80. 

Physiognomonici seriptores Graeci et 
Latini. Rec. R. Foerster. 2 voll 
Vol. I. IL... JV. 14.— 15.20. 

Pindari carmina. Ed. W. Christ. Ed. II. 
At. 1.80 9. 20. 

 [——] Scholia vetera in Pindari carmina. 
ΜΟΙ]. I. Scholia in Olympionieas. Rec. 
A. B. Drachmann. Jf. 8.— 8.60. 

: ΕΊΡΤΟ ΠΝ dialogi secundum Thrasylli tetra- 
. logias dispositi. 
manni et M. Wohlrab. 6 voll. [V oll. I. 

: Vol. ΤΙ. 
"4 9.— 9.50.] 4 14. — 17,50. 

- Auch in folgenden einzelnen Abteilungen: 

Nr. 1. Euthyphro. | Apologia Socratis. 
Crito. Phaedo. J£ —."0 1. 

2. Cratylus. Theaetetus. J/1.— 1.40. 

3. Sophista. Politicus. μά 1.— 1.490. 
4. Parmenides. Philebus. /(, —.90 1.30. 

— 5. Oonvivium. Phaedrus. Jf ---. τὸ 

: ED. 6. Alcibiades I et IL. Hipparchus. 

᾿ ᾿χϑϑίδθ. 'Theages. Jf —. : 
(0 -ο αὶ, Charmides. Laches. Lysis. 

A. —.40 1.— : PRESA 
—.8. Euthydemus. Protagoras. // —.10 

- — 9, Gorgias. Meno. 4f 1.— 1.40. 
— 10. Hippias 1 et II. Io. Menexenus. 
.Olitophon. 4f ---.- τὸ 1.— 

— i11..Rei publicae libri decem. Jt 1.80 
5 2.20. - 
“τ - 12. Timaeus.  Critias. Minos. 

AL. 1.— 1:40. : ; 

— 13. Legum libri XII. .Epinomis. 
Jf. 2.40 3.— 

— 14. Platonis quae feruntur epistolae 
E . . XVIII Acc. definitiones et septem 

dialogi spurii. 4. 1.20 1.60. 
— 15." Appendix Platonica continens 

isagogas vitasque antiquas, scholia 
Trimaei, glossar., indices. /£, 2.— 2.40. 

, Inhalt von Nr. 1— 3 — Vol . 1. 
—.4— 6 — Vol. II. 

VAT. EUN 0. — Nob bp o. 
dress — 11.12 — Vol. IV. 

1 : 2197— VoL ἐν 

m de aeternitate mundi c. Prodi. 

Ex recogn. O. EF. Her-| 

Rec. de | Plotii 

Plutarchi vitae varallelae. 
nis. 5 voll. Iro. I. I 2. 

Ντ, 1. Theseus Ἢ Romulus, 
D Solon et M 

Coriolanus. Jf 1.— 11. 40. 

— 8. Timoleon et Aem. Paulus 33b 
pidas et Marcellus. οἱ 1 ; 

— 4. Aristides et Cato, P 
et Flamininus, Pyrrhus 
Jt. 1.— 1.49. S 

- — ὅ, Lysander et Sulla, Cimon. C 
cullus. «ὦ. 1.— 1.40. 

— 6. Nicias et Crassus, Se 
Eumenes. f —.80 1.15. 

— 1. Agesilaus et Pompeius. 
1.15. - 

— 8. Alexander et Caesar. πὰ: 

— 9. Phocion et Cato minor. . 

— 10. Agis et Cleomenes, Tib 
Graechi. Jf —.10 1.— - : 

— 11. Demosthenes et ooo E 

— 42. Demetrius et Antonius. P f 
1.— 

— 13. Dio et Brutus. J£ — 80 

— 14. Artaxerxes et Aratus, 
Otho. J£ 1.— 1.40. 

Inhalt von Nr. 1. 2 — Vol 

-- 9----ὅ — Volk ΤΙ. 
e — 6-- ὃ — Vol. 111. 

— 9—412 — Vol. IV 
— 13. 14 — Vol V 

et K. acu 3 Bde. 

ut Jt 1.— 1. d 

Polyaeni strategematicon 1 
"Woelfflin- E Ed. 



Porph ril. .opusec. Sel. Rec. À. Nauck. 
Ed. E “4. 8.-- 93.50. 

Πορφυρίου ἀφορμαὶ πρὸς τὰ νοητὰ. 
I Ndurneit, i d. do 1.80. 

δεῖ.  Lycii Eudocia 
Augusta. 

roeli Diadochi in primum Euclidis ele- 
»mentorum librum commentarii. Rec. 
.G. Friedlein. J£ 6.15 $.90. 

—— jn Platonis rem publicam commen- 

carmina: s. 

2 fari. Ed. G. Kroll "Vol I f£ 5.— 
(68. 60. Vol. II. Mt. p 8.60. 

.*——— ἴῃ Platonis Timaeum commentaria. 

. Ed. E. nt Vol L 4 10.— 10.80. 

39.80. 
E Procopii Caesariensis opera omnia. Rec. 
——L Haury. VollI.II. je A 12.— 12.80. 

— Vol II 1. 4 3.60 4.— 
.*Prophetarum vitae fabulosae. Edd. H. 

G-elzeret Th. Schermann. //5.60 6.— 

Ptolemaei opera. Vol. 1. Syntaxis, ed. 
I L.Heiberg. P.I. libri I—VI.  8.— 

1—-8.60. P. ΤΙ libri VII—XIII. μά 12.— 
* 12.60. 
*Vol II. Op. astron. min. J£ 9.— 9.60. 

Quinti Smyrnaei Posthomericorum ll. XIV. 
Rec. A. Zimmermann. 4.3.60 4.20. 

Rhetores Graeci. Rec. L. Spengel. 3 voll. 
— Vol L Ed. C. Hammer. 4f. 4.20 4.80. 
- [Vol. II u. III vergr.] 
Schóne, H., Repertorium griechisch. WOorter- 
— verzeichn. τι. Speziallexika. Jf. —.80 1.— 

Seriptoreserotici s. Eroticiscriptores. 
| —— metrici, siehe: Metriciscriptores. 

—— metrologici, siehe: Metrologici 
scriptores. 

originum  Constantinopolit. ^ Rec. 
Th. Preger. 2 Fascc. f 10.— 11.20. 

phy siognomonici, siehe: Physio- 
gnomonioei scriptores. 

E uncri et profani. 
Fase. 1: 5. Philoponus. 
Fasc. II: s. Patrum Nicaen. nomm. 
Fasc. III: s. Zacharias Rhetor. 
*Fase. IV: s. Stephanus von Taron. 
Fasc. V: E. Gerland,Quellen z. Gesch. 

d. Erzbist. Patras. 4 6.— 6.60. 

Sereni Antinoensis opuscula. Ed. I. L. 
"Heiberg. 4f 5.— 5.50. 

Simeonis Sethi syntagma. Ed. B. Lang- 
kavel (4f. 1.80 2.20. 

TU iragoediae. Rec. Guil  Din- 
dorf. Ed.VIcur.S. Mekler. Ed. maior. 
df 1.65 2.20. Ed. minor. Jf. 1.35 1.80. 

JEinzeln jede Tragódie (Aiax. Antigone. 
" . Electra. Oedipus Col Oedipus Tyr. 

ἐπ ΕἸ ορλθίρβ. Trachiniae) /( ----. 80 —.60. 

o* 

—— 
a 

a scriptorum Graecorum et bou Teubneriana. "m 

*Sophoclis cantica. 
J|. 1.40 1.80. 

[—] Scholia in S. tragoedias vetera. 
Ed. P. N. Papageorgius. ///. 4.80 5.40. 

*Stephanus von Taron. Edd. H. Gelzer et 
A. Burckhardt. /( 5.60 6.— 

Stobaei florilegium. Rec. ἃ. Meineke. 
4 voll. [Vol. I—III vergr.] Vol.IV. 4. 2.40. 

—— eclogae. Rec. A. Meineke. ? voll 
JM. 6.— 1. 

Strabonis geographica. Rec. A. Meinekoe. 
Vol. I—III. je 4. 3.60 4.20. 

*Synkellos. Ed. W. Reichardt. [U. d. Pr.] 

Syriani in Hermogenem comm.  Éd. 
H. Rabe. 2 voll Jf. 3.20 4.10. 

Themistii paraphras. Aristotelis rell. Ed. 
L.Spengel 2 voll Jf 9.— 10.20. 

Theocritus: s. Bucolici. 

Dig. O. Schroeder. 

Theodoreti Graec. affect. curatio. Rec. 
H. Raeder. Jf. 6.— 6.60. 

Theodori Prodromi catomyomachia. Ed. 
B. Hercher. 44 —.50 —.75. 

Theonis Smyrnaei expositio rer. mathe- 
mat. ad leg. Platonem util. Rec. 
E. Hiller. υἱέ 3.— 93.50. 

Theophrasti  Eresii opera. Rec. RE. 
Wimmer. 3 voll . [Vol lI. IL vergr.] 
Vol. III. 4f 2.49. 

Theophylaeti Simocattae historiae. Ed. 
K.de Boor. 44 6.— 6.60. 

Thucydidis de bello Peloponnesiaeo ll. 
VIII. Rec. C. Hude. Ed. maior. 2 voll. 
[je J£. 2.40 8.—] 4. 4.80 6.— Ed. minor 
2 voll. [je 4. 1.20 1.80] “μά 2.40 3.60. 

Tryphiodori-et Colluthi carmm. Ed. G. 
Weinberger. f 1.40 1.80. - 

Xenophontis expeditio Cyri. Rec. W. 
Gemoll. Ed. mai 4f 1.20 1.60. Ed. 
min. /fí. —.80 1.10. 

— — historia Graeca. 
Ed. min. J£ —.90 1.30. τ 

--- —— Rec. L. Dindorf. 4f —.90. 
—— institutio Cyri. Rec. A. Hug. Ed. 

mai. J£. 1.50 2. i . —.90 1.30. 
- eommentarii. Rec. W. Gilbert. Ed. 
mai. /( 1.— 1.40. Ed. min. J/í —.45 

(5. 
—— Scripta minora. Rec. L. Dindorf. 

2 fascc. fé. 1.40 2.10. x 

Zacharias Rhetor, Kirchengeschichte. 
Deutsch hrsg. v. K. Ahrensu.G. Krüger.. 
Jt. 10.— 10.80. 

Zonarae epitome historiarum. Ed. L. 
Dindorf. 6 voll μά 21.20 30.890. 

Rec.,O. Keller. 

Novum Testamentum Graece ed. Ph. Butt- 
. mann. Ed.IV. 4 2.25 2.15. 

ten diem verstehen sieh für gebundene Exemplare. 



b. Lateinisehe 

[Acro.] Pseudaeronis scholia in Horatium 
vetustiora, Rec. O. Keller. Vol. 1. 
tt. 9.,— 10.— 

Ammiani Marcellini rer. gest. rell. Rec. 
V.Gardthausen. 2 voll. /4 1.20 8.40. 

 Ampelius, ed. Woelfflin, siehe: Florus. 
—.Anthimi deobservatione ciborum epistola. 

Ed. V. Rose. Ed. IL. 4 1.— 1.25. 
Anthologia Latina sive. poesis Latinae 
supplementum. 
Pars I: Carmm. in codd. script. rec. A. 

Riese. 2 fasec. Ed.IL 4/4 8.80 10.— 
— II: Carmm. epigraphica conl. Fr. 
Buecheler. 2 fasce. J£ 9.20 10. 40. 

Suppl: s. Damasus. 
Anthologie a. róm. Dichtern v. O. Mann. 

It. 
Apulei metamorph. ll. XI. Ed. J.v.d.Vlieth. 

(— 4f. 98.— 98.90. 
apologia et florida. Ed. J. v.d. Vlieth. 

«t. A.— 4.90 : 
opera. Vol. I. Metamorphoses. Ed. 

R. Helm. 4(3.— 9.40. Vol.IIL. Fasc. I. 
(Apologia.) Rec. R. Helm. X 2.40 2.80. 

Sk 

Vol. IIE. Ser. philos. Ed. P. Thomas. 
[UU cdE Pj Ὁ“ 

Augustini de civ. dei ll. XXII. — Rec. 
B.Dombart. Ed. II. ὃ voll. 74.1.20 8.40. 

confessionum 1l. XIII. Rec. P. Κα π 11. 
"I. PIS τ 9. 20. 

Aulularia sive Querolus comoedia. Ed. 
R. Peiper. 441.50 2.— 

Ausonii opuscula. Rec. R. Peiper. Adi. 
est tabula. J£ 8.— 8.60. 

—Avieni Aratea. Ed. A, Breysig. //1.— 1.40. 
Benedicti regula monachorum. Rec. 

Ed. Woelfflin. Jf. 1.60 2.— 
Boetii de instit. arithmetica ll. II, de 

instit. musica ll. V. Ed. G. Friedlein. 
JI. 5.10 5.60. 

eommentarii in 1. Aristotelis περὶ 
ἑρμηνείας." Rec. C. Meiser. 2 partes. 

— 4L 8.40 9. 70. 
-(Caesaris commentarii cum A. Hirti 

aliorumque supplementis. Rec. B. Καὶ ἃ b 1e r. 
3 voll. 

Vol. I: de bello Gallico. Ed. min 
Jt. —.5 1.10. Ed. mai. /( 1.40 1.80. 

— II: de bello civili. Ed. min. // —. 60 
—.—490. Ed. mai. J£ 1.— 1.40. 

. — III. P. I: de b. Alex., de b. Afr. Rec. 
E.Woelfflin.. Ed. min. J£ —.10 
1. Ed. mai. J£ 1.10 1.50. 

— III P. II: de b. Hispan., fragmenta, 
indices. J£ 1.50 1.90. 

---- —— Rec. B. Dinter. Ausg. in 
1 Bd. (ohne d. krit. praefatio). ///. 1.50 2.10. 

,—— ——— de bello Gallico. Ed. minor. 
Ed. IL μέ —.75 1.10. : 

—— -——- de bello civili. 
Ed. II. At, -- 60 —.90, 

Ed. minor. 

A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller. : 

Schriftsteller. — 

: Flaeei deelamationes. 
G. Lehmnert. 4 1.40 1.80. 

Cassii Felicis de medicum Ed. V. Rose. 
JL. 8.—- 98.40. 

Catonis de agri eultura Ἵ. Rec. H. Keil 
JL 1.— 1. 40. 

——, Tibulli, Propertii carmina. 
L. Mueller. f£ 2.10 3.20. 

Catulli carmina. 
Jt. PM. .45 TT 495. 

Celsi de medicina ll. Ed. C: Daremberg. 

.Calpurni : 

B 

- 

—- Recens. L. Map; 

At. 3.— 9.90. 

Consdrini de die natali I. . Reó Fr. 
Hultsch. 44 1.90 1.60. 

Ciceronis seripta. Edd. F. W. Müller. eto 
G. Friedrich. 5 partes. 11 voll. 

Pars I: Opera rhetorica, ed. Fried-. 
rich. 2 voll, [Vol.l. οἱ 1.60 
Vol IL 442.40 2.80.] J£ 3.48.4. 40. 

— II: Orationes, ed. Müller. 3 voll | 
- [e 44 2.40 9.80.] ὦ 6.80 7.80. - — 
— III: Epistulae, ed. Müller. 2 voll 

[Vol L- ὧδ 3.60. 4.20. Vok ΤΙ. 
At. 4.90 4.80.] I 1. n 

— IV: Seripta philosophica: - ed.- 
Müller. 3 volk^ [je “4. 2.40 2. δ. ' 
Jt. ὃ.80 7.80. 

— V: Indices. [Vergr., Neubearbeiung 
in Vorb.] 

Auch in folgenden einzelnen Abteilung ung 

Nr. 1. Rhetorica ad. Herennium, ed. 
Friedrich. ./4 —.:0 1.10. zd 

— ὃ. De inventione, ed. Friedrich. 
Jt. —.80- 1.10. 

— 98. De oratore, ed. Friedrich. x 
Jt. 1.10 1.50. f 

— 4. Brutus, ed. Friedrich. Kt - — 0. 
1. 

— 5. Orator, ed. Friedrich. m AAT 
: 49. TUM 

. — 6. De optimo genere oratorum, parti- | 

tiones et topiea, ed. Friedrich. - 
σά —.50. —. 19. 

— τ. Orationes pro P. Quinctio, pro 
Sex. Roscio Amerino, pro Q. Roscio. 
eomoedo, ed Müller. 4f —.10 1.— 

— 8. Divinatio in Q. Caecilium, AcHO 
in C. Verrem I, ed. Müller. A — «$0 
nte i 

— 94. Actionis in C. Verrem. JE sive i 
accusationis 1]. I—TIL, ed. Müller. 
At, 1.— 1.40. 

— 9b. —— —— ΠῚ IV. V, ed. Muller 
οὐ, —.50 —. 49. - δ 
— 10. Orationes pro M. Tullio, . pro 

M. Fonteio, pro A. Caecina, de imperio 
Cn. Pompeii (pro lege. bi ed. 
Müller. At —.B50 - τ ταν e 



ς I 

e onis at éfpta. Edd. F. Ww. Müller et 
G. Friedrich. 
ENECi. Orationes pro A. Cluentio Habito, 

s de lege agr. tres, pro C. Rabirio 
- perduellionis reo, ed. M üller..//. —.80 

: 1.10. 
—— . — 12. Orationes in L. Catilinam, pro 
É- .L. Murena, ed. Müller. J£ —.10 

— 13. Orationes pro P. Sulla, pro Archia 
poeta, pro Flacco, ed. Müller 
Wd —.50 —.19. 

' — 14. Orationes post reditum in senatu 
' οὗ post reditum ad Quirites habitae, 

de domo sua, de haruspicum FOSponso, 
ed. Müller. J£ —.0 1.— 

— 15. Orationes pro P. Sestio, in P. 
Vatinium, pro M. Caelio, ed. Müller. 
Wi —.10 1.— 

— 16. Orationes de provinciis? consula- 
ribus, pro L. Cornelio Balbo, in L. 
Calpurnium Pisonem, pro Cn. Plancio, 
pro Rabirio Postumo, ed. Müller. 
A, —: 19 1.— 

— 11. Orationes pro T. Annio Milone, 
- pro M. Marcello, pro Q. Ligario, pro 
rege Deiotaro, ed. Müller. J£ —.50 
—.495. 

— 18. Orationes in M. Antonium Philip- 
picae XIV,ed.Müller. J£. —.90 1.50. 

—- 19. Epistt. ad fam. 1. I—IV, ed. 
- Müller. 4 — 90 1.30. 
— 20. Epistt. ad fam. 1. V— VIII, 

— Müller, Jf —.90 1.30. 
— 21. Epistt. ad fam. 1. IX—XII, 
Müller. σέ. —.90 1.50. 

— . —-22. Epistt. ad fam. 1. XIII—X VI, ed. 
π΄ - Müller. 4f. —.90 1.830. 
— . — 98. Epistulae ad Quintum fratrem, 

Q. Ciceronis de petitione ad M. 
fratrem epistula, eiusdem versus 
quidam de signis XII, ed. Müller. 
Ji. —.60 —.90. 

ed. 

ed. 

— 24. Epistt. ad Att. 1. I—IV, ed. 
Müller. Jf 1.— 1.40. 

— 25. Epistt. ad Att. 1. V--VIII, ed. 
Müller. J£ 1.— 1.40. 

— 26. Epistt. ad Att. 1. IX—XII, ed. 
Müller. αἱ, 1.--- 1.40. 

oT Epistt. ad Att. 1. XIII—XVI, ed. 
Müller. J£ 1.— 1.40. 

— 98. Epistt. ad Brutum et epist. ad 
— Octavium, ed. M üller. /// —.60 —.90. 

— 99. Academica, ed. Müller. Jf —.10 

— 30. De finibus, ed. Müller. 
is 1.4 0. 

; cud: Tusculanae disputationes, 
.Müller. J£ —.80 1.10. 
— 32. De natura deorum, ed. Müller. 

0 df —.10 1.— 

At 1.— 

ed. 

E . LS a ^ / T 

z L Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 'Teubneriana. 9 

Ciceronis seripta. Edd. F. W. Müller et 
G. Friedrich. 

Nr. 83. De diviniatione, 
Müller. f£ —.10 1.— 

— 3984. De re publica, ed. Müller. 

de fato, ed. 

— 85. De legibus, ed. Müller. f. —.10 

— 36. De officiis, ed. Müller. υἱζ —.*0 
1,— 

— 31. Cato Maior de senectute, Laelius 
de amicitia, Paradoxa, ed. Müller. 
υἱέ, —.50 —.15. 

Inhalt von 
Nr OT. 22— Pans Lb ἸῸΝ ΠῚ 
— 8-- 6 — Pars 1, vol Il. 
— .(1— 9 — Pars II, vol. 1. 
— 10—14 — Pars II, vol. II. 
— 15—18 — Pars II, vol. III. 
— 19—23 — ParsIII, vol 1. 
— 24— 28 — Pars III, vol 11. 
— 299—931 — Pars IV, vol. 1. 
— 382—935 — Pars IV, vol. IL 
— 86. 81 — Pars IV, vol. III. 

—— orationes selectae — XXI. Rec. 
C. F. W. Müller. 2. partes. 

Pars I: Oratt. pro Roscio Amerino, in 
Verrem 1l. IV et V, pro lege Manilia, in 
Catilinam, pro Murena. //f( —.80 1.10. 

— II: Oratt. pro Sulla, pro Archia, pro 
Sestio, pro Plancio, pro- Milone, pro 
Mareello, pro Ligario, pro Deiotaro, 
Philippicae I. IT. XIV. 4/4 —.90 1.20. 

——— orationes selectae XIX. Edd., indices 
adiecc. A. Eberhard et C. Hirsch- 
felder. Ed. IL J£ 2.— 2.50. 

Oratt. pro Roscio Amerino, in Verrem ll. 
IV. V, de imperio Pompei, in Catilinam 
IV, pro Murena, pro Ligario, pro rege 
Deiotaro, in Antonium Philippicae I. II, 
divinatio in Caecilium. 

Rec. A. S. Wesenberg. 
2 voll. [Vol.I vergr.] Vol.II. J£ 3.— 3.60. 

i Ed. R. Dietsch. 
2 partes. [P.I. J(, 1.— 1.40. P. II. .// 1.50 
2.,—] μά. 2.50 3.40. 

EDS P 

Claudiani carmina. Rec. J. Koch. 4f. 3.60 
4.20. 

Claudii Hermeri mulomedicina Chironis. 
Ed. E. Oder. μἱᾷ 12.— 19.80. 

Commodiani earmina. Rec. E. Lud wig. 
2 partt. J/(. 2.10 8.80. 

[Constantinus.] Inc. auct. de €. Magno 
eiusque matre Helena libellus. Ed. 
E. Heydenreich. J£ —.60 —.90. 

Cornelius Nepos: s. Nepos. 
Curtii Rufi hist. Alexandri Magni. Rec, 

Th. Vogel . [4 1.50 1.90. 

* —— Editio maior. Ed.Hedicke. [U.d.Pr.] 

Die ien Ziffern verstehen 510} für genanmene Eua. 



ORA 

SAC Auséiben à grechischor un 
j 

: Damasi eI eran Acc. Pssududamd- 
siana. Rec. M. Ihm.. Adi. est tabula. 
Jt. 9.40 2.80. 

Daretis Phrygii de excidio Troiae hist. 
Rec. F. Meister. 4f. 1.20 1.60. 

Dictys Cretensis ephem. belli Troiani 
1. VI. Rec. F. Meister. 

Donati comm. Terenti. Ed. P.Wessner. I. 
JL. 10 — 10.80. "Vol ΤΙ. 4. 12.— 12.80. 

S0 

interpretat. Vergil. Ed. H. Georgii. 
2 voll. Jf 24.— 26.— 

Dracontii carmm. min. Ed. Fr. deDuhn. 
Jt. 1.20 1.60. : 

eene poetar. Latin. Ed. S. Brandt. 
Ed. IL. 4. 1.— 1.40. 

Eutropii breviarium hist. Rom. Rec. 
Fr. Ruehl Jf 

Firmiei Materni matheseos n. VIII. Edd. 
W. Kroll oV. F. Skutseh. Fase. I. 
JA. 4.— 4.50. 

—— de errore profan. relig. Ed. 
K. Ziegler. [U. d. Pr.] 

Flori, L. Annaei, epitomae ll. II et P. Annii 
Flori fra gmentum de Vergilio. Ed. 
O, Rossbach. 4f. 2.80 83.20. 

Frontini strategematon 11. IV. Ed. G. 
Gundermann. Jf 1.50 1.90. 

Fulgentii, Fabii Planeiadis, opera. Acc. 
^ "Gordiani Fulgentii de aetatibus mundi et 

hominis et S. HFulgentii episcopi super 
Thebaiden. Rec. R. Helm. οί. 4.— 4.50. 

Gai institutionum iuris civilis commentt. 
quattuor. Rec. Ph. Ed. Huschke. 
Ed. VI. Cur. E. Seckel et B. Kübler,. 
At. 2.80 3.20. 

Gelli noctium Attic. ll. XX. Rec. C. 
Hosius. 2 voll. 

Gemini elementa astronomiae. Rec. C. 
Manmnitius. J£ 8.— 8.60 

Germanici Caesaris Aratea. Ed. A. Brey- 
sig. Ed. IL Acc. Epigrammata. «τ. 2. — 

. 2.40. 
*Grammaticae Romanae fragm. Coll. rec. 

Vol.I. 44 12.— 12.60. 
. Rec. 

H. Funaioli. 
Grani Liciniani quae supersunt. 

M. Flemisch. J£ 1.— 1.30. 
Hieronymi de vir. inlustr. l. Acc. Gennadi 

-— eatalogus viror. inlustr. Rec. G. Her- 
ding. 44 9.40 2.80. 

Hildegardis causae et curae. Πα. P. 
Kaiser. f£ 4.40 5.— 

Historia Apollonii, regis Tyri. Rec. 
A. Riese. Ed. IL J£ 1.40 1.80. 

Historicorum Roman. fragmenta. Ed. 
. Ἢ. Peter. 4f 4.50 5.— 

— Horatii Flaeei opera. Rec. L. Mueller. 
—' Ed.mai./£1.—1. 40. Ed. min. J£. —.15 1.10. 
τῇ Rec. Ἐ. Vollmer. Ed. maior. 

JL. 2.— 3.40. 
Hygini gramatici 1. de munit. castr. Rec. 

G. Gemoll. .«5 1.10. 
Ineerti auctoris de Constantino Magno 
Erusge matre Helena libellus prim. 

E. Heydenreich. “7. —.60 —.90. 

Die JcHen B verstehen sie. 

- Livi 

rec., adiok Pu. Rd. Hus 
Jt. 6.15 1.40. — d ed. 
[ Vergriffen.] ; 

—— —— Supplement: Bruchstücke 
ten róm. Juristen. "Von E.-H: 

Iurispr udentiae antehadrianae | 
supersunt. Ed. F. P. Bremer. P: 
“4. 5.— 95.60... Pars II. Bere 
At. 16.— 17.40. : 

Iustiniani institutiones. 
-Husehke. 4f i.— 1.40. 
Iustini epitoma hist. Philipp. - 
Trogi ex rec. Fr. Ruehl. Acc. pr 
in Pompeium Trogum ab A. de. Gut 
schmid rec. 4 1.60 2.20. ἐς 

Iuvenalis satirarum ll. Rec. α΄ F. Her- 
mann. J(-——.45 —.45. 

Iuvenei 11]. evangelicorum IV. 
C. Marold. 44 1.80 9.20. 

Lactantius Placidus: s. Statius. Vol. τι] 
ab urbe condita libri. 

Weissenborn-Miüller. A M 
Jf 8.10 11.10. Pars I—III je. 
1.70. Pars IV—VI je “μά 1.50 9.— 
Pars I—V auch in einzelnen Heften: 
Pars I fasc. I: Lib. 1— ὃ. “ί —.40 

. I fasc. IT: 
— II fase. I: 
— ΤΠ fasc. II: 
—III-fase. I: 
— III fasc. II: 

: — IV fase. I: 
. — IV fase. II: 
— NV fasc. I: 
*— Ὑ fase. II: 
—NI: F ragmenta et index. - : 

Lucani de bello eiv. 1]. X. It. Ed. 0.5: 

Ed. Ph. E 

Ree. 

Lib. 7—10. 
Lib.91—93. 
Lib.94—96. 
Lib.21—930. 
Lib.31— 35. 
Lib.36—38. 
Lib. 39—40. -.8 
Lib.41—140. AG 

A. 4.40 5.— 

Lucreti Cari de rerum UIT 1L v1 
A. Brieger. σέ. 2.10 2.50. : 
Appendix einzeln // ---. 80: T M 

Macrobius. Ree... Eyssenhardt. E 
JA 8 — 8.60. 3 

Marcelli de medicamentis. 
reich. 4 3.60 4.20. 

Martialis epigrammaton 11. ὃ 
bert. 44 3.10 8.20. : 

*Martianus Capella. Ed. A. Dic [In Voi 
Melae, Pomponii, de ehorographia 

Ed. C. Frick. f 1.20 1.60. 
Metrologicorum scriptorum | 

Ed. F. Huitsceh. Volk I1I:- 
Latini. 4/4 2.40 2.80. [Vol I: 
Graeci. Jf 9.70 3.20.] 2 voll. Jf. 

Minucii Felicis Octavius. Rec. 
Boenig. £1.60 2.— 

Mulomedicina Chironis, i 

Ed. G. 1 

h für g 



Ed. Ww. M. Lindsay. Vol. 

. adv. paganos H. VII. Rec. C. 
At. A.— 4.650. 

Rec. R. Merkel 3 tomi 

m. I: Amores. Heroides. Epistulae. 
edicamina faciei femineae. Ars 
matoria. Remedia amoris. Ed. II 
ur. R. Ehwald. J£ 1.— 1.40. 
m. II: Metamorphoses. Ed. II 
«ft. —.90 1.30. 
om. III: Tristia. Ibis. Ex Ponto libri 
Fasti. Halieutica. ἘΠ4. ΤΙ. ///.1.— 1.40. 
ristium ll. V. 4/4 —.45 —.15. 
astorum ll. VI. 4 —.60.—.90. 

— metamorphoseon delectus Siebelisi- 
δι. δα. Fr. Polle. Mit Index. 
- .60 —.90. 

adii opus agriculturae. Roc. J. C. 
| mitt. Jf 5.20 5.60. 
anegyriei Latini XII. Rec Aem. 

ehrens. f. 3.60 4. 20. 
m Nicaenorum nomina graece, la- 
, Syriace, coptice, arabice, arme- 
e. Edd. H. Gelzer, H. Hilgen- 
d, O. Cuntz. Jf. ác 6.60. 

onii ars veterinaria. Ed. M. Ihm. 
.40 2.80. 
satirarum 1]. 

—.90 —.60. 
ed FifübulaeA esoplac. Hec. L.Mueller. 
—.30 —.60. 
—— mit Schulwórterbuch von A. 
aubach. 4f —.90 1.30. 
ognomoniei scriptores (Graeci et 
ni. Rec. R. Foerster. 2. voll 
.I. 44 8.— 8.60. Vol II J£ 6.— 
.1 Jf. 14.— 15.20. 
' comoediae, Rece. F. Goetz et 
Sehoell. 4 fasce. 4f. 10.— 13.30. 

: E 1. ἢ Βεις Asinaria, Aulularia. 
Praec. de Plauti vita ac poesi testim. 

Mf. 1.50 2.— 
II. Baecchides,  Captivi, 

Ed. IL μά 1.50 2.— 
III. Cistellaria, Curculio, Epidicus. 
At. 1.50 2.— 
x * Menaechmi, 

ML. 1.50 2.— 
V. * Mostellaria, Persa, *Poenulus. 
4.1.50 2.-- 
- VI. *Pseudolus, 

. 1.50 2.— 

Rec. C, Hermann. 

' Casina. 

— 

Mercator, * Miles 

*Rudens, Stichus. 

enta. Acc. conspectus metrorum. 
| 1.50 2.— 

eln. die mit * bezeichneten Stücke je 
-—.60 —.90, die übrigen je Jf —.45 

Supplementum. (De Plauti vita 
i testimonia. Conspectus pietro 

WM. —.45 —189. 

ΤΙ. *Trinummus, Truculentus, frag- 

11 

*Plini naturalis historia. 6 voll. Ed. II. 
Rec. C. Mayhoff. Vol I. f£ 8.— 8.60. 

' Vol. II. 4 3.— 8.50. Vol III. 4. 4.— 
4.560. Voll. IV. V. je //. 6.— 6.60. Vol. VI. 

(Index. Ed. Jan. 4f 3.— 93.50. 
—— M. dubii sermonis VIII rell. Col. I. 
W. Beck. Jf 1.40 1.80. 

. —— (iun.) epistulae. Rec. C. F. Ww. Müller. 
t. 2.80 3.40. 

Plinii Secundi quae fertur una cum Gar- 
gilii Martialis medicina. Ed. V. Rose. 
JA. 9.10 3.10. 

Poetae Latini minores. Rec. Aem. 
Baehrens.6 voll.[Vol. VI vergr.] 74.20.10 
23.40. 

Pomponius Mela: s. Mela. 
Porphyrionis commentarii in Horatium. 

Rec. G. Meyer. μή. 5.— 95.60. 
Prisciani euporiston ll. IIT. Ed. V. Rose. 

Acc. Vindiciani Afri quae feruntur rell. 
At. 1.20 1.80, 

Propertii elegiae. Rec. L. Mueller. 
I. —.60 —.90. 

Ἔ —— Ed. K. Hosius. [In Vorb.] 
Pseudaeronis scholia in Horatium. Ed. 

O.C. Keller. Vol I.IIL. μά 21.— 22.60. 

Quintiliani instit. orat. 11. XII. Rec. 
Ed. Bonnell 2 voll je f£ 1.80 2.20. 

—— ——- liber decimus. Rec. C. Halm. 
Jt. —.30 —.60. 

* ——- Ed. L. Radermacher. P. T. 

At. 3.— 98.50. 
——  declamationes. Rec. C. Ritter. 

VK. 4.80 5.40. 

A. 19.— 12.60. 
Remigii Autissiodor. in art. Donati min. 
commentum. Ed. W. Fox. f. 1.80 2.20. 

Rutilii Namatiani de reditu suo ll. II. 
Rec. L. Mueller. 4 —.80 1.10. 

Sallusti Catilina, Iugurtha, ex historiis 
orationes et epistulae, Ed. A. Eussner. 
A, — 45 —.19. 

Scaeniecae Romanorum poesis fragmenta. 
Rec. O. Ribbeck. «Ed. III. Vol 1. 
Tragicorum fragmm. 4f. 4.— 4.60. Vol. II. 
Comieorum fragmm. μή. 5.— 5.60. 

Seribonii Largi conpositiones. ἘΜ. 6. 
Helmreich. Jf 1.80 2.20. 

Seriptores historiae Augustae. Iterum 
rec. H. Peter. 2 voll μά 4.50 8.60. 

Senecae opera quae supersunt. Vol. I. 
Fasc. 1I. Dialog. ll. XII. Ed. E. Hermes. 
1..38:20- 9.80.  Vok-E--Fasc-—HE S De 
beneficiis. De clementia. Ed. C. Hosius. 
4.2.40 9.80. Vol. II. *Naturalium quaest. 
11. YII. Ed. A.Gercke. 4f 3.60 4.20. 
Vol IIL Ad Lucil. epist. mor. Ed. 
O. Hense. 4 5.60 60.20. Vol IV. 
*Fragm., Ind. Ed, E. Bickel. [In Vorb.] 

Suppl. Rec.-Fr. Haase. /(. 1.80 2.40. 
—— iragoediae.  Recc. R. Peiper et 

G. Richter. Ed. IL. μά 5.60 6.20. 

fern verstehen 2 Tür  Hebundene Exemplare. 



19 ς A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftstelle : 

Nenecae (rhetoris) oratorum et rhetorum | Tibulli 11. IV. .. Sententiae; divisiones, colores. Ed. 00: — 5 7. dips ge UE CUDDES A.Kiessling. Jf 4.50 5.— " Ulpiani fragmenta. Ed. E. Hus τὶ SidoniusApollin. Rec. P-M ohr.//5.606.20. | . Ed. Y. Jf — T5 1.10... τς MI Sli Italici Punica. Ed. L. Bauer. 2 voll | Valeri Maximi factorum οἱ dictorum Jt. 4.80. 5.60. : memorab. ll. IX. Cum Iulii Paridis « Sorani gynaeciorum vetus translatio Ianuarii Nepotiani epitomis. Rec. Latina cum add. Graeci textus rell. Ed. Kempf. Ed. IL f£ 1.99 4.80. - E V. Rose. οί 4.80 5.40. - : |, Valeri Alexandri Polemi res gesta Statius. Edd. A. Klotz, al. Alexandri Macedonis. Rec, B. Kueble| VolI:Silvae. Rec. A. Klotz. //2.— 9.50. | J£ 4 — 4.90. - ER s — II. Fasc.I: Achilleis. Rec. A. Klotz. | Valerii Flaeei Argonautiea. Rec. Aen JA. 1.20 1.60. |^ Baehrens. Jf 1.50 9.—— MISES — IL Fasc.II: Thebais. Rec. Ph. Kohl- Varronis rer. rustic. rell. Rec. H. Kei mann. μή]. 4.80 5.40. ᾿ς VENE. 60: 9, — xS EN — III: Lactantii Placidi scholia in | Vegeti Renati digestorum artis mnla 
Ed. E.Lommatzsel 

Rec. 25 Mue 1 ler. 

iam s 

Achilleidem. Ed.R.J ahn ke. 48.— 8.60. | . medicinae libri.. Suetoni rell. Fasc.I. Rec. M,Ihm.[U.d.Pr]| 4 6.— 6.60. VR m. .—7r Fasce.lI. Rec. C. L. Roth. 44-——.80 1.20. | —— — epitoma rei milit. Rec. C. Lang Facitus. Rec. C. Halm. Ed. IV. 9 tomi |" Ed. IL 4 3.90 4.40. JOUET NUES Jt. 2.40 3.20. |, Vellei Paterculi hist. Roman. rell. E. Tomus I. Libb. ab excessu divi Augusti | C. Halm. J£ 1.— 1.40. . ΟΝ JK. 1.20 1.60. [Fasc. I: Lib. 1 ΓΙ .--- —— Rec. Fr. Haase. Jf --- 60 —.9Q 4t —.15 1.10. Fasc.II: Lib. XI—XVI Vergili Maronis opera. Rec O. Ribbectk Jf. —.5 1.10.] iG o dd 11΄ μά 25049. 89 M US — IL. Historiae et libb. minores. J//1 90 | —— ὁ. Aeneis. υἱζ —.90 1.30.. 3 1.60. [Fasc. I: Historiae. Jf —.90  — Bucoliea et Georgica. Il — 1.30. Fasc. II: Germania. Agricola. —. 495. : DM ἐπ Dialogus. Jf —.45 —.75.] ,--- Bucolica, Georgica, Aeneis. Red Terenti comoediae. Rec. A. Fleckeisen. O.Güthling. 2 tomi (75 1.85 2.05. . Ed. IL 4f 2.10 9.60. 
) Tom.I: Bucolica. Georgiea. ./f, —.45 Jedes Stück (Hecyra, Phormio, Adelphoe, | — II: Aeneis. “μά —.90 1.30. S ἢ Andria, Hauton Timorumenos, Eunuchus) | Virgili Grammatici opera. Ed.J Hueme; V. —.45 —.19. |. VW 2.40 9.80. S AR ] Scholia Terentiana. Ed. F r. Sch1ee. | Vitruvii de architectura ll. X, Ed. V^ A 9.— 9.40. E 4. ΤΙ. 54 5.— 5.60. 

I». Bibliotheca seriptorum medii aevi Teubneriana. [8.] | 
- τ ἘΞ VISA Alberti Stadensis Troilus. Ed. Th. Merz- | Guilelmi Blesensis. Aldae comoecia. Ed] dorf. J£ 3:— 8.40. i à C. Lohmeyer. Jf —.80 1.90: τ E  Amarcii sermonum 1]. IV. Ed. M. Mani- Hildegardis causae et curae. Ed. P. Kai4 

Rose 

"ius. Jf 2.95 9.60. 591. τύ, 4.40 5. a Ἢ SR  Canabutzae in Dionysium Halic. comm. | "Horatii Romani porcarim, "Ede ND Ed. M. Lehnerdt. Jf 1.80 9.90. nerdt οί 1.20 1.60. *Hrotsvitae opera. Ed. K, Strec: Christus patiens. Tragoedia Gregorio 4. e D RH XA Nazianzeno falso attributa. Rec. L G. Odonis abbatis Cluniacensi Brambs. 442.40 9.80 2 
Comoediae Horatianae tres.Ed. R. Jahnke. 

AL 1.90 1.60. z 

.. Edidit Iosephus Frey. [8] 
Epistolae sel. viror. elar. saec. XVI. XVII. | Mureti seripta sel. Ed. EET Fre | Ed. E. Weber. Jf 2.49 9.80. : 46.2.40 3.20... 0 UR Manutii, Pauli, epistulae sel. Ed. M. | Ruhnkenii elogium Tib. Hemsterh |^ Fickelscherer £1.50 9,— * - Ed. I. Frey. dft. — .45 —U. ES 

Die fetten Ziffern vrstehen sieh für gebundene. Ex 
p 

ς 
--- Nm 

Mais M m d HO 



Ὁ] τ chafil. Kommentare. 3. Güinzeln erschtenene j usgaben. usw. 18 

lung E τ τς Kommentare zu 1 griechischen 
und rómischen Schriftstellern. [gr. 8.] | 

2 ies nda wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und rómischen 
aturwerken hofft die Verlagsbuchhandluug einem wirklichen Bedürfnis zu begegnen. 

ternehmen soll zu einer umfassenderen und verstándnisvolleren Beschüftigung 

ischen Altertums auffordern und anleiten. 

Von S. Sudhaus. Wi. 6.— W.— In Vorbereitung sind: 

retiu« de rer. nat. Buch lll. Von |*Catull. Von G. Friedrich. [(U.d. Pr] 

IERI ULd. co ὄξει τὺ | Clemens Alex. Paidagogos.VonS ch w artz. 
lus Aeneis Buch VI. Von E. Norden. | | Lukian Philopseudes, Von R. Wünseh.- 

| oklos Elektra. Von G. Kaibel. | Ovid Heroiden. Von R. Ehwald. 

(CS, SER | Philostratus περὶ γυμναστικῆς. Von H 

griechische Apologeten. Von J.  Jüthner. 
ΒΘ τ J4u0.— 11.— | Taeitus Germania. Von G. Wissowa. 
p Pindar Pythien. Von O. Sehróder. 

“-«. 

9. Einzelu erschienene Ausgaben. 
[gr. 8, wenn niehts anderes bemerkt.| 

Zwecken zu dienen. Sie enthalten daher mit wenigen Ausnahmen den vollstándigen 
hen Apparat unter dem Texte; zum groDen Teil sind sie — wie dies dann in der: 
ngabe bemerkt ist — mit kritischem und exegetischem Kommentar versehen, 

a. Griechische Sehriftsteller. 

Eurum: s. Lucas. Apollonius? von Kitium. illustr. Kkommen- 

hinis orationes. Ed., scholia adi. F. tar z. d. Hippokrat. Schrift z. ἄρϑρων. 
At. 8 Bing. vV.ccE. eT Mit 31 Tafeln in 

| ichtdr. 4. {. 10.— 
orat. in E aontem. Bec, expl. A. Aristophanis fabulae et íragmm. *Ree. 
» po VU Τὰν G. Dindorf. 4. J£ 6.— 
hyli Agamemnon. Ed. R.H.Klausen.|.  . equites. Rec. A. von Velsen. ud ΤΙ. 
alt. cur. R. Enger. σέ. 3.15. cur. K. Zacher. Jf 3.— 
gamemmnon.  Griech. τι. deutsch mit | —.— pPlutus. Rec. A. von Velsen. f qr 

omm. von K. H. Keck. 4f 9.— -- ecelesiazusae. Rec. A. von Velsen. 
restie mit erklürend. Anmerkungen |, Jf. 2.40. : 
N. Wecklein. υἱέ 6.— —— &hesmophoriazusae. | Rec. A. von. 
aus einzeln je J/ 2.—: Velsen. Ed.II. 4 2.— 

ΟἹ. Agamemnon. pax. Rec. K. Zacher. [U. d. Pr.] 
I. Die Choephoren. Aristotelis ars rhet. cum adnotatione 

E JI. Die Eumeniden. ἊΣ L. Spengel. Acc. vet. translhtio Latina. 

— fabulae etfragmm. Rec.G. Dindorf.| 2.011.  16.— ἔς 
ES A. 4. —— — politiea cum vet. translatione G. de 

Septem ΟΝ ΑΝ Rec PECRB1t- Moerbeka. Rec. Fr. Susemihl. ///18.— 
BEC pd Us ——- ethica Niceomachea. Ed. et comment. 

Ser instr. G. Ramsauer. Adi. est Fr. Suse- 
hronis rhet. epistolae. Ed. A. Mei- Mihi epis writ Ada — 

6. Wi. 4 .--- Artemidori onirocritica. Rec. R. Herchür. 
RUD zícs kàyánzys Das ABOder| jg. — 

E. Sammlung rhod. Liebeslieder. | Bionis epitaphius Adonidis. Ed. H. L. 
en W. Wagner. 4f. 2.40. Ahrens. δά 1.50. ' 
ogiae Planudeae appendix Barbe- Bucolicorum Graec. Theocriti, Bionis et 
Vaticana. Rec. L. PXOra Rie hi Moschi reliquiae.  Ed.,H. L. Ahrens. 
ἘΞΗ͂Ν S 2 tomi. Jf. 21.60. 

detten Ziffern verstehen sieh für gebundene Kxenpláre. 

Hauptwerken der antiken Literatur als den vornehmsten ÀAuBerungen des ' 

Die meisten der nachstehend aufgeführten Ausgaben sind bestimmt, wissenschaft- : 



Callimachena. Xd. Ο. Schneider. 
,It.-33.— 

Vol. I. Hymni cum scholiis vet. At Tt -— 
.— IL. Fragmenta. Indices. 4/4 22.— 

Carmina Graeca medii aevi. Ed. G. Wag- 
ner. 4f 9.— 

—— popularia Graeptue recentioris. Ed. 
A. Passow. 4f 14.— 

Christianor. carmm. Anthologia Graeca. 
Edd. W. Christ et M. Paranikas. 
Jt. 10.— 

' Comicorum Atticorum fr agmenta. 
Th. Kock. 2 voll 4£ 48.— - 

Vol. I. Antiquae comoediae fragmenta. 
JL 18.— 

— II. Novae comoediae 
. Pars l. 4 14.— : 
— IL Novae . comoediae fragmenta. 

P.lI. Comic. inc. aet. fragm. Fragm. 
poet. Indices. Suppl Jf 16.— 

Demetrii Phalerei de elocutione libellus. 
Ed. L. Radermacher μή]. 5.— 

Demosthenis oratt. de corona et de falsa 
legatione. Cum argumentis Graece et 
Latine ed. I. Th. Voemelius. 44 16.— 

——— orat. adv. Leptinem. Cum argumentis 
Graece et Latine ed. I. Th. Voemelius. 
At. 4.— - 

—— de corona oratio. In usum schol. ed. 
'I. H. Lipsius.- Ed. IL. , “ζ 1.60. 

Ed. 

fragmenta. 

Περὶ διαλέχτων "excerptum ed. &R. 
'Sehneider. J£ —.60. 
Didymi Chalcenteri fragmenta. Ed. 

M. Sehmidt. 4 9.— 

Dionysii Thracis ars grammatica. 
G. Uhlig. 4t. 8.— 

ἘΖιονυσίου ἣ Aoyytvovu περὶ ὕινους. 
De sublimitate libellus. Ed. O. Iahn. 
Tert. ed. I. Vahlen. 1905. μά 2.80 3.20. 

Eratosthenis carminum reliquiae. Disp. 
et expl. Ed. E. Hiller. δ. 3.— 

——- geographische Fragmente, hrsg. von 
Berger. 4f. 8.40. 

Euripidis fabulae οὐ fragmenta. Rec: 
G. Dindorf. 4. J£ 9.— * 

JL 46.60. 
Vol. IL, Pars I. Medea. Ed. TI. 7.2. .40. 

— IL Alcestis. Ed.II./41.80. 
— —JIII. Hecub a. Ed. II. 2.40. 
— IV. Electra. ὦ. 2.— 
— V.Ion. 4f 2.80. 

— VI. Helena. f 3.— 
—VIL Cyclops. 4 1.40. 
— Il. Iphigenia Taurica. 

It. 2.40. : 
Supplices. J£ 2.— 
Baecchae. 4 2.— 
Heraclidae. f£ 2.— 
Hercules. 4f. 2.40. 
Iphigenia Auliden- 
sis. “6, 2.80. i 

| 

ΠΡ ΕΗ | 

— IL. 
— HI. 
— Iv. 
— V. 
--- ὙἹ. 

, RRERE 

a | Die fetten 

3$ voll. 

Ed.. 

Herodas? Mimiamben, hrsg 

Ziffern verstehen. sich. für geb ] 

. — N. Troades: 
— ΠΤ. — VI. Rhesus. 

—— tragoediae. Edd. Pflu e 
Wecklein. (Mit latein. Ko 

Medea. Ed. ILL 74 1.50. 
Ed.III 441.920.— Andromace 
At. 1.290. — Heraclidae. Ed. 

Jt. 9.95. — Orestes. “2.1. 20.-- I 
Taurica. //£.1.90. — Tobigeenm quae 
Aulide. 46 1.20.  — 

Eusebii canonum epitome . ex 
'Telmaharensis chronieo petita. 
notisque illustrarunt C. Sie fri 
H. Gelzer. 4. f£ 6.— 

Galeni de placitis Hippocratis | 
Rec. L Müller. Vol IL. Prok 
Graec., adnot. crit, vers. Lat. 

Gnomica I. Sexti Pythagorici, 
Euagrii Pontici sententiae. Ed. 
gr. 4. i. 2:40. 

—— I Epit et Moschionis sen 
En 

A- Bur Ji 36. 0 0 
Pars IL Vol. 1. Apollonii D 

supersunt. Ed. R. Sch 
G. Uhlig. 2 Fase. 4. 

*ParsII. Vol. IL. Syntax des Ápc 
Ed.G.Uhlig. [U.d. Pr] - 

ParsIII. Vol. I. Herodiani t« 
quiae. Ed. A. Lentz. 

y d 

Lex.-8. [Vergr. 

Herodiani ab excessu 
Ed. L. Mendelss: hr 

Herodiani technic. 
Lentz. 2 tomi. 1 

Neue 



erodots π. Buch m. sachl. Erlàut. hrsg. 
v. Α. Wiedemann. 4 12.— 

2$ 
Pon τὰ ἅπαντα ἐξ 

(Xie. At. 10.— 

| Hesiodi quae fer. carmina. Rec. R. Rzach. 
i cc. Homeri et Hesiodi certamen. Jf. 15.— 

—— ——- Rec. A. Kóch1y, lect. var. subscr. 
6. Kinkel. 

€ , ^ 

ἑρμηνείας K. 

Pars Il. 4f 5.— 
τὴ - [Fortsetzung erscheint nicht.] 

—— - Rec. et ill. C.Goettling. Ed. III. 
- eur. TI--PlIach. f£ 6.60. 

| E Glossen und Scholien zur Hesiodi- 
— schen 'Theogonie mit Prolegomena von 
ο΄. Flach. 4 8.— 

Hesychii Milesii onomatologi rell. Ed. I. 
—- Flach. Acc.appendix Pseudohesychiana, 
ue . indd., spec. photolithogr. cod. A. 4f 9.— 

Hippareh, geograph. Fragmente, hrsg. von 
Ἢ. Berger. J/. 2.40. 

| Sioinert carmina. Rec.A.Lud wich. Pars I. 
. Hias. 2 voll “ί 36. Pars II. 
" Odyssea. 2 voll 4f 

.—— Odyssea. Ed.l. La Roche. ? partt. 

*——— ]lias. Ed. I. La Roche. 2 partt. 
Wf. 92.— 

| —— Hiadis carmina seiuncta, discreta, 
᾿ς emendata, prolegg. et app. crit. instructa 

ed. Ὁ. Christ. 2 partt. Jf 16.— 

 [—] D. Homer. Hymnen hrsg. ἃ. erl. v. 
A. Gemoll. “ 6.80. 

Eo] D. Homer. Batrachomachia des 
— Pigres nebst Scholien: u. Paraphrase hrsg. 

u. erl v. X. Lud wich. 44 20.— 

- Ineerti auctoris epitome rerum gestarum 
Alexandri Magni. Ed. O. Wagner. 
At. 3.— 

Eee Graecae metricae ex scrip- 
"toribus praeter Anthologiam collectae. 
- Ed. Th. Preger. f 8.— 

z E oü: sanctae crucis. Ed. A. Holder. 
3 » Jf. 2.80. 

- (Iohannes.] Evangelium sec. Iohannem. 
Ed. F. Blass. Jf. 5.60. 

ÉTuliani Il. eontra Christianos: 
E. 

- torum Graecorum e. q. s. 
is 

Pp—— —— deutách v. J. Neumann. f 1.— 
ru 

. Kyrillos, d. h. Theodosios: s. Theodosios. 

ἢ *Leges Graecorum sacrae e titulis coll. 
— Edd. J.de Prott et Τὶ. Ziehen. 3. fasce. 

Fasc. I. Fasti sacri. Ed. J. de Prott. 
 -*í. 2.80. Fasc. II. 1. Leges Graeciae et 
p- insularum. Ed.L.Ziehen. Jf 12.— 

*Lesbonaetis Sophistae quae supersunt. 
E Ed. Ir ehe ME Pa 

s. Scrip- 

Einzeln erschienene Ausgaben. 

Qo PCM ELT FmIN ne ἄς: 
ATI ΝΣ À 

a. Griechische Schriftsteller. 15 

Lexicographi Graeci recogniti et apparatu 
eritico instructi. Etwa 10 Bánde. gr. 8 
[In Vorbereitung.] 

L Lexika zu den zehn Rednern (G. 
Wentzel). 

IL Phrynichus, Aelius Dionysius, Pausa- 
nias und and. Atticisten (L. Cohn). 

. Homerlexika (A. Lud wich). 
. Stephanus von Byzanz. 

V. Cyrill, Bachmannsches Lexikon und 
Verwandtes, insbesond. Bibelglossare 
(G. Wentzel) 

VI. Photios. 
VII. Suidas (G. Wentzel). 
VIII. Hesych. 

IX. Poliux. Ed. E. Bethe. Fasc. I. 
JA. 14.— Ξ 

X. Verschiedene  Specialglossare, . na- 
mentlich botanische, chemische, medi- 
cinische ἃ. dergl. 

[Nüheres s. Teubners Mitteilungen e 
No.1 S. 2.] 

[Lueas.] Acta apostolorum. Ed. F. Bla. 
At. 2.— 

[—] Evangelium 
ἘΠ, BlaB. 4f 4.— 

Lykophron's Alexandra. Hrsg. übers. ἃ. 
erkláàrt von C. v. Holzinger. 4f 15.— 

[Lyrik.] Auswahl aus der griech. Lyrik 
von A. GrofB mann. Zum Gebrauch bei 
der Erklàrung Horaz. Oden. . //£, —.15. 

[Lysias.] Pseudol. oratio funebris. Ed. 
M. Erdmann. J£ —.80. 

[Matthaeus.] Evangelium sec. Matthaeum. 
Ed. F. BlabB. 4f. 3.60. 

Metrodori Epicurei fragmenta coll., seript. 
inc. Epieurei comment. moralem subi. 
À. Koerte. 4f. 2.40. 

Musiios, Hero u. Leander. Eingel.u. übers. 
v. H. Oelschlàger. 16. J£ 1.— 

Nicandrea theriaca et alexipharmaca. 
Rec. O. Schneider. Acc.seholia. οί 9.— 

Il soi za ϑ ὦν excerpta ed. R. Schneider 
It. —.80. 

Papyrus magica mus. Lugd. Bat. a C. 
Leemans ed. Denuo ed. A. Dieterich. 
At, 2.— 

*[Papyrusurkunden.]  Mitteis, L., und 
U. Wileken, Chrestomatie griechischer 
Papyrusurkunden. [U. d. Pr.] 

Philodemi Epicurei de ira l. 
Gomperz. Lex.-8. 4f. 10.80. 

—— περὶ ποιημάτων 1l. Ilfragmm. Ed 
A. Hausrath. 4 2.— 

*Phoinix von Kolophon. Neue Papyrustexte 
hersg. von G. A. Gerhard. [U..4 

*[Pnotios.] Reitzenstein 
des Lexikons des Photios 

Sec. Lucam. Ed. 

Ed. Th. 



10 
Y. ? ΄: ἊΝ 

Pindari carmina rec. O. Schroeder. (Poet. 
lyr. Graec. coll. Th. Bergk. Ed. quinta. 
L1) 46 14.— : 

Siegeslieder, erkl. v. Fr. Mezger. 
οἵ( 

instructa ed. W. Christ. J£ 14.— 16.— 

versezetei kritikai és Magyarázó jegy- 
zetekkel kladta Hómann Otto. I. Kótet. | 

. KK. 4.— . [Ohne Fortsetzung.] 

Platonis opera omnia. Rec., prolegg. et 
commentt. instr. G. Stallbaum. 10 voll. 
(21 sectiones.) (Mit latein. Kommentar.) 

Die nicht aufgeführten Schriften sind 
vergriffen. 

Apologia Socratis et Crito. Ed. V cur. 
M. Wohlrab. 4/.2.40. — Protagoras. 
Ed. IV cur.I. S. Kroschel. f£ 2.40. -- 
Phaedrus. Ed.IIL /// 2.40. — Menexenus, 
Lysis, Hippias uterque, Io. Ed. II. οἱ. 2. 10. 
— Laches, Charmides, Alcibiades I. II. 
Ed.IL 44 2.410.— *Oratylus. J£ 2.10.— 
Meno et Euthyphro itemque incerti scrip- 
toris Theages, Erastae et Hipparchus. 

. Ed. ΤΙ. cur. A. R- Fritzsche. Jf 6.— 

. — Theaetetus. Ed. M. Wohlrab. Ed.II 
Jt... 3.60. Sophista. Ed. II cur. O. 
Apelt. Jf. 5.60. — Politicus et incerti 
auctoris Minos. 4f 2.10. — -Philebus. 
Jt. 2.10. — Legos. 3 voll. [je //4 3.60.] 
Jt. 10.80. [Vol I. Lib. I—IV. Vol. II. 
Lib. V—VIII. Vol III Lib. IX — XII 
et Epinomis.] 

Timaeus interprete 
eiusdem commentario. 
JI. 11.20. 

Plutarchi de musica. Ed. R. Volkmann. 
Mt. 3.60. ; 

de proverbiis Alexandrinorum. Rec. 
Crusius. Fasc. 1. 4. f 2.80. 

—— —— — Fasec.l1I. Commentarius. 4. 
JL 3:— 

Themistokles. Für quellenkritische 
Übungen comm. u. hrsg. v. A. Bauer. 
A 2.— 

—— τὸ ἐν Ζελφοῖς E. Ed. 6. N. Ber- 
nardakis. J£ 1.50. 

vitae parallelae Agesilai et Pompeii. 
Rec. ΟἹ. Lindskog. 4 3.60 4.40. 

Chalcidio cum 
Ed. I. Wrobel. 

0. 

* 

Poetae lyrici Graeci, Ed. V. 2. voll. 
Vol. 1. 1. Pindari carmina. . Recéns. | 

O. Sechroóder. J£ 14.— . 

— Ll. Poetae eleg. et iambogr. -Rec. 
O. Crusius. [In Vorb.] 

Poetarum scenicorum Graecorum Aeschyli, 
Sophoclis, Euripidis et Aristophanis 
fabulae et fragmenta. Rec. Guil. Din- 
dorf. Ed. V. 4. 44 20.— 

asticon. Rec. E. Bethe. 
Graeci IX.) Fasc. 1. J£ 14.— 

A. E E griechischer "und lateiuischer Sehrifistellor. 

carmina prolegomenis et commentariis. 

iffern verstehen sich für gebundene 

Porphyrii quaestt. Homer. ad. liade 

-Theophanis chronographia. Ree. C. de[ 
Boor. 2 voll J£ 50.— i cr 

Theophrasts Charaktere. ^ Hrsg. v. d. 

Uh Ὁ rna B ER 

pertin. rell. Ed. H. Sehrader. 2 fasd 
gr. Lex.-8. 4f 16.— LU Ec UO M 

——- —-— ad Odysseam pertin. rell. E 
H.Sehrader. gr. Lex.-8. J£ 10.— . 

Ptolemaei σπερὲ χριτηρίυυ χαὶ nysuorrzo lg 
lib Rec. Fr. Hanow. gr.4. J£ i.— 

[Seylax.] Anonymi vulgo Scylacis Caryan 
densis periplus maris interni cum appen 
dice. Rec. B. Fabricius. ἘΔ. ΤΠ. “4 1.90 

Scriptorum. Graecorum qui christ. impugn 
relig. quae supers. Fasc. III: lulimn 
imp. contra Christianos quae supers. Ed 
C. L Neumann. Insunt Cyrilli Alex 
fragmm, Syriaca ab E. Nestle edital 
At. 6.— 7 De 

Sophoclis tragoediae et fragmm. Rec. G 
Dindorf. 4. f 5.— : : 

——- ——- HRece. et explann. Wumnderus- 
Weecklein. 2 voll J£ 10.80. ; 

Philoctetes. ἘΠ. ΤΥ. 41.50. — Oedipus 
Rex. Ed. V. 1.50. — Oedipus Colo-f 

. neus. Ed. V. //4/ 1.80. — Antigona. Ed. V. 
JL.1,50. — Electra. Ed. IV. 44 1.80. — 

, Aiax. Ed. IIL μέ. 1.20. — "Trachiniae, 
- Ed. ΠΤ. Af 1.50. T DIOC M 

—— Konig Oidipus. Griechisch u. deutsch 
m. Kommentar von F. Ritter. Jf 5:—] 

—— Antigone. Griech. u. deutsch hrsg. v. 
A. Bóckh. Nebst 2 Abhandl. üb. diese | 

* Tragódie. (Mit Portrát Aug. Bóckh's)ll 
2. Aufl. Ji 4.40. ; NI. 

Staatsvertrüge des Altertums. Hrsg. 
R.von Seala. I. Teil μά 8.— ud 

*Stoicorum veterum fragmenta. Ed. J.y.| 
Arnim. Voll. /48.— WollL J£ 14.—| 
Vol ILL. 424-12.— . Vol IV. Indices.| 
'[In WVorb.] "E 

*Terentii commoediae. Hrsg.v. M. Warren, 
E. Hauler u. R. Kauer. [In Vorb.] | 

Theodoros, der h. Theodosios: s. Theo-| 
dosios. ' P eir 

[Theodosios.] D. heil. Theodosios. Sehrif- 
ten d. Theodoros u. Kyrillus, hrsg. von 
H. Usener. J£ 4.— reo om 

- | 
v. 

Philol. Gesellschaft zu Leipzig. δέ 6.— 

Thucydidis historiae. «Recens. C. Hude.| 
Tom. I: Libri I—IV. 4 10. 5 B 
— ll: Libri V—VTIII. Indices. Jf. 12.— | 

——- de bello Peloponnesiaeo 1L. VII. | 
Explann. E. F. Poppo et I. M. Stahl | 
4 voll. [8 sectiones.] 4f 22.8.. 

Lib. L^ Ed. HI. (4.50. — Τήν. 5. 
Ed. ILL ///.3.—. — Lib. 3. Ed. ΤΙ. 442.40 y 
— Lib. 4. Ed. IL 442.10. — Lib. 5.| 
Ed. ΤΙ. 4 2.40. — Lib. 6. Ed. ΤΙ. /£ 2.40. ἢ 
— Lib. 1. Xd. IL “μά 9.10. — Lib. 
δὰ ΤΠ οὐ τη 0 ποτ οι 

Exemplar 



ragicorum C SES fragmenta. Rec. 
A. Nauck. Ed. II. 44 26.— 

 *Urkunden, griechische, d. Papyrussamm- 
lung zu Leipzig. I. Band. Mit Beitrágen 

— »yon U.Wileken herausg. von L. Mitteis. 
- . Mit2 Tafeln in Lichtdruck. 4. 1906. J/£, 28.— 

| Xenokrates. Darstellg. d. Lehre u. Sammlg. 
. d. Fragmente. V. R. Heinze. Jf. 5.60. 

- Xenophontis hist. Graeca. Rec. O. Keller. 
Ed. maior. JI. 10.— 

b. Lateiniscehe 

Anecdota Helvetica. ^ Rec. 
Lex-8. J£ 19.— 

Aurelii imp. epistt.: s. Fronto, ed. Naber. 

H. Hagen | 

telis. Ed. F. Heidenhain. Ed.II. //.1.— 

- Aviani fabulae. Ed.G.Froehner. gr.12. 
Jt. 1.20. 

s. Polio. 
- €aesii Bassi, Atilii Fortunatiani de metris 
ΕΓ 1 Beo Ἢ Keoil. gr. 4. 4. 1.60. 
- Catonis praeter libr. de re rust. quae ex- 

- tant. Rec. H. Jordan. Jf 5.— 
——— de agri cult. l., Varronis rer. rust. 
Ἢ], ΤΙ. 

(3. Einzeln erschienene Ausgaben. b. Lateinische Schriftsteller. 
, 1T 

Xenophontis opera omnia, recensita et 
commentariis instructa. 

De Cyri Minoris expeditione 1l VII 
(Anabasis) rec. R. Kühner. J£. 5.60. 

Oeconomicus, rec. L. Breitenbach. 
οἱ. 1.50. 

Hellenica, rec. L. Breitenbach. 
2 partt. μέ. 6.60. 

Pars I. Libri Let II. Ed. IL. 4.1.80 
— IL Libri III—VII. —4-4.80. 

Zosimi historia nova. Ed. L. Mendels- 
sohn. Jf. 10.— : 

wehriftsteller. 

Cornifici rhetoricorum ad €. Herennium ll. 

- Averrois paraphrasis in 1. poeticae Aristo- | 

* [Caesar.] Polionis de b. Africo comm.:. 

Ree. H. Keil 3 voll J£ 33.40. | 

Vol. I. Fasc.l. Cato. .// 2.40. 
— 1 — IL Varro. .//6.— | 

REEL -I-0omm. in Gat. J£ 6:—- 
— II. — ΤΙ. Comm.in Varr. A4 8.— | 
ESI, Ind.in Cat... JA. 3.— 

— III. — IL. Ind. in Varr. 4f 8.— | 
! Catulli 1. Recensuit et interpretatus est 

Aem. Baehrens. 2 voll. f 16.40. 

— II. Commentarius. 

᾿ Ciceronis, M. Tullii, epistularum ll. XVI. 
L |. Ed. L. Mendelssohn. Acc. 

- JE. Sehmidtio confectae. 4/4 12.— 

| O—— ad M. Brut. orator. Rec. F. Heer- 
degen. Jf. 3.20. 

* ——— —— Paradoxa Stoicor., academic. 
rel. cum Lucullo, Timaeus, de nat. deor., 
de divinat., de fato. Rec. O. Plasberg. 
IU gd: Pr.] 

Eo ad Herennium ll. V1: s. Cornifi- 
eius und [Herennius]. 

Q. Tullii, rell. Rec. Fr. Buecheler. 
D 1.60. 

- Μά 20.40. 
| governs notarum Tironianarum. Cum 

- prolegg.,adnott. crit. et exeget. notarumque 
2i indice alphabet. Ed. Guil Sehmitz. 
Te autograph. T'afeln.] Folio. In Mappe 

,A0; -- 

I Ofandiini carmina. Rec. L. Jeep. 2 voll. 

Vol. 1. Ed.IIcur.K.P.Schulze. /(4.— | 
2 fasce. Jf. 12.40. | 

J tabulae | 
.chronolog. ab Aem. Koernero et Ὁ. 

VIII. Rec. et interpret. est C. L. Kayser. 
At. 8.— 

Corpus glossarior. Latinor. a G. Loewe 
incohatum auspiciis Societatis litterarum 
regiae Saxonicae comp., rec., ed. G. Goetz. 
8 voll. Lex.-8. 

Vol.II. Glossae Latinograecae et Graeco- 
latinae. Edd. G. Goetz etG. Gunder- 
mann. Acc. minora utriusque linguae 
glossaria. Adiectae sunt 3 tabb. photo- 
typ. 4 20.— 

— III. Hermeneumata Pseudodositheana. 
Ed. G. Goetz. Acc. hermeneumata 
medicobotanica vetustiora. 4 22.— 

— IV. Glossae codicum Vaticani 3321, 
Sangallensis 912, Leidensis 67 F. Ed. 
G. Goetz. J£ 20.— 

— V. Placidi liber glossarum, glossaria 
reliqua. Ed. G. Goetz. J£ 22.— 

— WI. Thesaurus glossarum emenda- 
tarum. Conf. G.Goetz. ?2 fasce. je 
Mt. 18.— 

— VII. Thesaurus gloss. emendatarum. 
Conff. G. Goetz et G. Heraeus. 
Fase.l. 44 24.— Fasc. II. υἱέ 12.— 

Dialeetorum Italicarum aevi vetust. exem- 
pla sel. Ed. E. Schneider. 

Vol. L Dialecti Lat. prisc. et Falisc. 
exempla. Pars 1. Jf 3.60. 

Didasealiae apostolorum fragmenta Vero- 
nensia Latina. Acc. eanonum qui dic. 
apostolorum et Aegyptiorum reliquiae. 
Prim. ed. E. Hauler. Fasc. 1. Prae- 
fatio, fragmenta. Mit 2 Tafeln. ./í 4.— 

*Ennianae poesis reliquiae. Rec. I. Vahlen. 
Ed. II. J£ 16.— 

Exuperantius, Epitome. Hrsg. v.G.Land- 
graf u. C. Weyman. Jf —.60. 

Fragmentum de iurefisci. Ed. P. Krueger. 
JL. 1.60. 

Frontonis et M. Aurelii imp. epistulae. 
Rec. S. A. Naber. ὦ 8.— 

Gedichte, unedierte lateinische, 
E. Baehrens. Jf 1.20 

hrsg 
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: Glossae. nominum. Ed. G. ur o Adr 
eiusdem opuscula glossographica coll. a | 
G. Goetz. J£ 6.— 

Grammatici Latini ex rec. H. Keilii. 
1 voll. Lex.-8. 4f 139.90. 

Vol.I. Fasc.1. Charisii ars gramm. ex | 
rec. H. Keilii. [Vergr.] 

— Il. Fasc.2. Diomedis ars gramm. ex 
Charisii arte gramm. excerpta ex rec. 
H. Keilii J£ 10.— 

— II. Fasc.1 et 2.Prisciani institutiones 
gramm. ex rec. M. Hertzii. Vol. I. 

[Vergr.]. 
-. — IH. Fase. 1. Prisciani institutiones 

gramm. ex rec. M. Hertzii. Vol.Il. 
At. 19.— 

— III. Fasc. 2. Prisciani de figuris 
numerorum, de metris Terentii, de 
praeexercitamentis  rhetoricis libri, 
institutio de nomine et pronomine.et 
-verbo, partitiones duodecim versuum 
Aeneidos principalium, accedit Pri- 
seiani qui dic. liber de accentibus ex 
rec. H. Keilii J£ 1.--- 

— IV. Fasc. 1. Probi catholica, insti- 
tuta artium, de nomine excerpta, de 
ultimis syllabis liber ad Caelestinum 

'— ex rec. H. Keilii. — Notarum later- 
culi edente Th. Mommsen. It. 11.— 4 

— IV. Fasc. 2. Donati ars grammatiea, 
Marii Servii Honorati commentarius 
in artem Donati, de finalibus, de 
centum metris, de metris Horatii, 
Sergii de littera, de syllaba, de pedi- 
bus, de accentibus, de distinctione 
commentarius, explanationes . artis 
Donati, de idiomatibus ex rec. H. 
-Keilii . 44 8.-- ᾿ 

— VN. Fasc. 1. Cledonii ars gramm., 
Pompeii commentum artis Donati, 
excerpta ex -eommentariis in Dona- 
ium ex rec. H. Keilii. 4J/ 9.— 

— V. Fasc. 2. Consentius, Phocas, Euty- 
ches, Augustinus, Palaemon, Asper, 
de nomine et pronomine, de dubiis 
nominibus, Macrobii excerpta ex rec. 
H. Keilii. 44 10.— 

— VI. Fasc. 1. Marius Victorinus, Maxi- 
mus Victorinus, Caesius Bassus, Ati- 
lius Fortunatianus ex rec. H. Keilii. 

- KK. 9.— 

— VI Fase. 2. Terentianus Maurus, 
Marius Plotius Sacerdos, Rufinus, 
Mallius Theodorus, fragmenta et ex- 
cerpta metrica ex rec. H. Keilii. 
Jt. 14.— 

— VII. Fasc. 1. Scriptores de ortho- 
graphia "lerentius Scaurus, Velius 
Longus, Caper, Agroecius, Cassiodo- 

us Dun. Beda, Albinus. Jf. Au. — 

ὯΝ Ausgaben. griechische und lateinischer 

diode Cornelii Fronto 
differentiis, fragmenta gramm:;, 
scriptorum. Jf. 11.20. 

Supplementum continens anecdota 
vetieca ex rec. H. Hogeqod 
[77 19.— 

dicendi ad C. H. ll. IV. ue Tulli 
ronis ad Herennium libri VILE Du 
F. Marx. 4 14.— Ξ 

*Historicorum Romanorum ΠῚ 
H.Peter. Vol.I. J£ 16.— ΨΟΙ. 1.75.1 

Horatii opera. Recensuerunt O. Keller 
A. Holder. 2 voll ρυ . 8.ϑ. 

Vol. 1. Carmina, epodi, carmen 
Iterum rec. O. 'K eller. Jt. 12. 

— IL. Sermones, Spietuieed de arte Beg 
οὐ, 10.— 

—— —— — ——— mHditio minor. σά "A 
—— carmina. Rec. L. Mueller. 1! 

A. 9.40, eleg. geb. m. Goldschnitt /// 9.60 
——  Satiren. Kritisch hergestellt, metriseh| 

übersetzt u. mit Kommentar versehen 
C.Kirchner u. W.S. Teuffel. D. 
It. 16.40. 

—— — — Lat. ἃ. deutsch m. Erlüuter. yo 
L.Dóderlein. 44 1.— quee 

——  — — siehe auch: Satura, v. Blümi 1 
——  Episteln. Lat. ἃ. deutsch m. 

von L.Doóderlein. [B. 1 ὙΘΡΕΣ 

beutjd)t bon 9f. Bacmeifter it. S 
8. J(..9.40 8.20. 

*Institutionum et regularum i iuris HR ) 
syntagana. Ed. R. Gneist. Ed. TL 7/.5.: 

[Iuris consulti.] Kalb,W.,-Roms Juris 
nach ihrer Sprache. At 4. — Ἢ 

Iuvenalis saturae. Erkl. v. A. Weid e 
9. Aufl. μά 4.49. e 

——— — —- giehe auch: Satura, v. Blüm 
[Lucanus.] Scholia in L. bellum 

ed. H. Usener. Pars L Jf 8.— - 
setzung eu nicht.] τες 

Vol.I: wrolou ddebine fasti τι arm 
indices, tab. geogr. d 8. 10.60 

——— —-— Vol. II. (Komment.) οἱ 14.- 
Nepotis quae. supersunt. Ed. 

Jt, 2.40. 
Nonii Marcelli compendio d 
Emend. et adnot. L. Mau ^ 
AL. 32.—.. τ 

Novatians epist. de eitis Ind ie 
y. G. ἘΠ ες d τ E 5 



- Ed. L Maehly. 16. 

Ponto IH: Ed. O. Korn. f 5.— 
Deutsch von 

ius, siehe: Ade v. ὡς lümner. 
iaedri fabulae Aesopiae. Ed. L. Müller. 

lauti comoediae. Recensuit, instrumento 
mitico et prolegomenis auxit F. Rit- 
ehelius sociis operae adsumptis G. 

F.Schoell 48tomi. 

omi I fasc. I. 'Trinummus. Rec. F. 
Ritschl. Ed. III cur. F. Schoell. 

x μά 5.060. 

. Ed. II. f£ 4.— 
— ] fasc. III. Curculio. Rec. G. Goetz. 
t. 2.490. 

zm G. Ero ow 6. At. 3.60. 
- I fasc. V.  Truculentus. Rec. F. 

— Schoell. 4 4.80. 
— II fasc. l Aulularia. Rec. G. Goetz. 

gom 
— lI fasc. IL. Amphitruo. Recc. G. 
Goetz et G. Loewe. Jf. 3.60. 

— II fasc. III. Mercator. Rec. F. 
Ritschl. 
Jt. 3.60. - 

-— ΤΙ fasc.IV. Stichus. Rec. F. Ritschl. 
. Ed. II cur. G. Goetz. f. 3.60. 

II fasc. V. Poenulus. Recc. F. Rit- 
schelii schedis adhibitis G. Goetz 
et G. Loewe. 4f. 5.— 

— III. fasc. I.  Bacchides. Rec. F. 
- Ritschl. Ed. IL cur. G. Goetz. //.A.— 
.— ΠῚ fasc. II. Captivi. Rec. F. Schoell. 

AL. 4.— 

Ed. II eur. G. Goetz. 

— ΤΙ fasc. III.  Rudens. Rec. F. 
— Sehoell. Jf 5.60. 

— — III fasc. IV.  Pseudolus. Rec. F. 
Ξ Ritschl. Ed.IIcur.G.G oetz. //. 5.60. 
— III fasc. V. Menaechmi. Rec. F. 

— Ritschl. Ed. II eur. F. Schoell. 
- wf. 5.60. 
— IV fasc.I. Casina. Rec. F. Schoell. 

f. 5.60. 
—- IV fasc. II. Miles gloriosus. Rec. 

— EK. Ritschl. Ed. II cur. G. Goetz. 
— 0. 6.— 

— — IV fasc. III. Persa. Rec. F. Ritschl. 
- - Ed. II cur. F. Schoell. f. 5.60. 

- IV fasc. IV. Mostellaria. Rec. F. 
E BRitsehl. Ed. II eur. F. Schoell. 

r ^ fasc. ΤᾺ Cistellaria. Rec. F. 
; hoell. Acc. deperditarum fabula- 
SUB Epupusnte a G. gogte recensita. 

e 

» 

Plauti comoediae. 

verstehon. "sieh fi Ir Vretheue 
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Ex rec. et cum app. 
crit. F. Ritschelii. [Vergriffen auBer:] 

'lTomus I. Pars 3. Bacchides. J// 3.— 
*— IL. Pars 1. Persa. J£. 3.— 
— III. Pars 2. Mercator. Jf. 8.— 

——— ——— Scholarum in usum rec. EF. Rit- 
schelius. [Vergr. auDer:] 
Bacchides, Stichus, Pseudolus, Persa, Mer- 
eator. Einzeln je J£ —.50. 

—— miles gloriosus. Ed. O. Ribbeck. 
AK. 2.80. 

PolemiiSilviilaterculus. Ed. Th.Momm- 
sen. Lex.-8. Jf —.890. 

Polionis de bello Africo comm. Edd. E. 
Wolfflin et A. Miodofüski. Adi. est 
tab. photolithograph. f. 6.80. 

[Probus.] Die Appendix Probi. Hrsg. v.. 
W. Heraeus. /4í 1.20. 

Propertiielegiae. Rec. A.Baehren s.// 5.60. 
Psalterium, das tironische, der Wolfen- 

bütteler Bibliothek. Hrsg. v. Kgl. Steno- 
graph. Institut zu Dresden. Mit Einleitung 
und Übertragung des tiron. Textes von. 
O. Lehmann. Jf 10.— 

Quintiliani institutionis orator. ll. XII. 
Rec. C. Halm. 2 partes. [Pars I vergr.] 
Pars II: Libb. VII—XII. Jf 9.— 

Rhetores Latini minores. Ed. C. Halm. 
Lex.-8. 4f 11.— 

Saliarium carminum rell. Ed. B. Mauren- 
brecher. 4f 1.— 

Sallusti Crispi quae supersunt. Rec. 
Rud. Dietsch. 2 voll. [Vol I vergr.] 
Vol. II: Historiarum rell. Index. οί 1.20. 

—— historiarum fragmenta. Ed. Fr. 
Kritzius. Jf 9.— 

—— historiarum rell. Ed. B. Mauren- 
brecher. x 

Fasc. I. Prolegomena. Jf 2.— 
Fasc. II. Fragmenta argumentis, com- 

mentariis, apparatu crit. instructa. 
Acc. indices. Jf 8.— 

Satura. Ausgew. Satiren d. Horaz, Persius 
u.Juvenal in freier metr. Ubertragung von 
H. Blümner. 4f 5.— 5.80. 

Scaenicae Romanorum poesis fragmenta. 
Rec. O. Ribbeck. 2 voll. Ed. II. 7/23.— * 

Vol. 1. Tracicorum fragmenta. //(. 9. --- 
— Il. Comicorum fragmenta. οί. 14.— 

Servii grammatici qui fer. in Vergilii 
carmina commentarii. Recc. G. Thilo 
οὗ Ἢ. Hagen. 3 voll. 

Vol. I fasc. I In Aen. I— III comm 

Rec. G. Thilo. Jf 14.— , 
— I fasc. II. In Aen. IV—V comm. 

Rec. G. Thilo. Jf. 10.— : 
— II fasc. I. In Aen. VI—VIII comm. 

Rec. G. Thilo. 4 10.— 
— II fasc. II. In Aen. IX—XII comm. 

Rec. G. Thilo. Jf. 10.— 
— III fasc. 1. In Buc. et Georg. comm. 

Rec. G. Thilo. 4. 10.40. 
— III fasc. II. App. Serviana. /4&20.— - 
[— ΤΠ fasc. τ (Indices) in Vorb.] 

irae 
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Staatsvertrüge de& Altertums. Husgs y. 
R.von Seala. 1. Teil J£ 8.—.. 

Statii silvae. Hrsg. von Fr. Vollmer. 
It. 10. - 

-—— "'Thebais et Achilleis cum scholiis. 
Rec. O. Müller. Vol I: "Thebaidos ll. 
I—VI. J£ 8.— | 

*sSuetoni Tranquilli opera. Rec. M. Ihm. 
ὃ voH. Vol I: de vita Caesarum libri VIII. 
[Mit 3 Tafeln] J£ 19.— 15.— 

Rec. Guil Meyer. 

- 

Symmachi relationes. 
Jt. 1.60. 

. Syrisententiae. Rec.G uil. M ey er. 4 2.40. 

——— ———- Rec. E. Woelfflin. 4 3.60. 

Taciti de origine et situ Germanorum 1. | 
Rec. A. Holder. Jf 2.— 

-—— dialogus de oratoribus. 
Baehrens. f 2.— 

Comm. mot. 'lir. 
siehe: Commentarii. 

Rec. Aem. 

ed. Sehmitz, 

—[-——] Das tiron. Psalterium, siehé: Psal- 
terium. 

A. i ee griecbisghor und lateinischer Sch 

| Virronis- πον νὴ Menippear m 
Rec. A. BIPET At ὃ: -- ἘΣ : 

τος Ὃ ato. 

antiquitatum rer. divin. n. I. XIV. 
XV. XVI. Praemissae sunt quaestt. Vas 
Ed. R. Agahd. 4f. 9.20; 

— de lingua latina. Edd. G. Góts et. 
"Fr.Scholl [In Vorb.] 
Vergilii Maronis opera app. erit. in artius 

contracto iterum rec. O. Ribbeck. XY voll. 
JA. 29.40. 

Vol I. Bucolica et Georgica. σζ 5. :-πῷ 

IL Aeneidos libri I—VI. f ἴ. 90. 
— III. Aeneidos libri VII—XIT. Jf, Te 20. 

— ΤΥ. Appendix Vergiliana. f. 8. e 

—— ——— Ed. 15 [Vergriffen auBer:] τ ὃ 

Vol. III. Aeneidos lib. ν1---ΧΊΤ. Jf 8. — 
IV. Appendix Vergiliana. Jt. 5. Ξ- 

| [——] Seholia Beruensia ad Vergilii Bue. 
et Georg. Ed. H. Hagen. J£ 6.— 

| Volusii Maeciani dtp partium. 
Ed Th. Mommsen. J£ —.30.. Tx 

* 

A 

Ausgaben. 

Die Ausgaben beabsichtigen, nicht nur den Schülern der oberen Gymnasialklassen; 
s90ndern auch angehenden Philologen sowie Freunden des klassische s 
Altertums, zunáchst zu Zwecken privater 
sihritte der philologischen Forschung verwertende Texte und Kommentare griechischer 

von der Gymnasiallektüre 
rücksichtigter Meisterwerke darzubieten. 

"und lateinischer ; 

I 
. Aisehylos? Perser, von H. Jurenka. | 

2 Hefte. μά 1.40. 
. Isokrates? Panegyrikos, von J, Mesk. | 

2 Hefte. J£ 1.40. - 
. Auswahl a. d. rónm. Lyrikern (m. griech. 
Parallel), v. H. Jurenka.2 Hft. ///.1.60. 

- Lysias? Reden geg. Eratosthenes und 
üb. d. Olbaum, von E.Se wera.?2 Hefto. | 
A. 1.20. 

. Ausgewühlte Briefe Ciceros, 
E.Gsehwind. 2 Hefte. 4f 1.80. 
Amor und Psyche, ein Mürchen des 
Apuleius, von F. Norden. 2. Hefte. 
Jt. 1.40. 

von 

VI. 

Ἴ 8] 

Lektüre, verlá8liche und die neuesten FE 

selten oder gar nicht be- 

. Euripides, Iphigenie im Aulis, τ 
K.Busche. 2 Hefte. 4f 1:40. — 

. Euripides, Kyklops, v. Ν. We. cklein. 
2 Hefte. Jf 1.— 

R. C. Kukula. ὃ Hefte. A. 2.20 

. Lykurgos? Rede gegen Leokrate: 
von Εἰ. SOIT 2 Hefte. e 1. Sue 

2 Hefte. It. 1l. 550. 

&XII. 
? Hefte. [U. d. P 



r Schule ins Auge fassen, 

à 

schylus? Agamemnon. Von R. Enger. 
Aufi., yon Th. PlüB. J£ 2.25 3.16. 

Perser. Von W.S. Teuffel. 4. Aufl., 
von N.Wecklein. 4J£ 1.50 9.— 

Prometheus. Von N. Wecklein. 
3. Aufl. Jf. 1.80 9.29; 

|— — Von L.Sehmidt. 1.20. 

— 4die Sieben geg. Theben. Von N. 
jWecklein. Ji. 1.90 1.50; 

-die Schutzflehenden. Von N. Weck- 
lein. 4 1.60 2.— 

"Orestie. Von N. Wecklein. Jf 6.— 
araus einzeln: I. Agamemnon. II. Die 

; Choephoren. III. Die RHEumeniden. 
je 4& 2.— 

ristophanes? Wolken. Von W.S. Teuffel. 
. Aufl, von Ὁ. Kaehler. υἱέ 2 .10, 8.20. 

Wespen. Von O.K aehler. VIR Vorbox] 

stoteles, der Staat der Athener. Der 
istorische | Hauptteil (Kap. I—XLI). 

Von K. Hude. f —.60 —.85. 

iansAnabasis. Von K. Abicht. 2 Hofte, 
LL. Heft. M. Karte. /// 1.80 2,30. II. Heft. 
4. 3.95,9.75.] Jf 4.05 5. 

n 
p o. 

emosthenes' ausgewühlte Reden. Von 
€. Rehdantz u.-Fr. BlaB8. 29 "Teile. 
JL. 6.60 8.55. 

Π Teil A.u.d. T.: IX Philipp. Reden 
τ Hefte. J£ 4.50 5.95. 

I—III.  Olynthische Reden. 
ste Rede geg. Philippos. 8. Aufl., 

elcvon Fr. Bla8. J£ 1.20 1.70. 

— IT. Abt.1: V. Rede über den Frieden. 
—— Nl. Zweite Rede gegen Philippos. 
— VII. Hegesippos! Rede über Halonnes. 
|... VIII. Rede über die Angelegenheiten | 
|». im Cherrones. 
τ pe 

IX. Dritte Rede gecen 
e Aufl, von Fr. Blaf. 

[Ee de E 2: Indices. 4. Aufl, von 
LOGFr, Bla& (1.80 9.96. 
LAT: "Teil. Die Rede vom Kranze. Mut 
Fr Bla. It. 2.10 2.60. 

᾿ 

T Toubuers Scehulausgaben e erieehischer und lateinischer 
siker mit deutschen erklürenden Anmerkungen. [gr. 8.] 

 Bekanntlich zeichnen diese Ausgaben sich dadurch aus, daf sie das Bedürfnis 
ohne dabei die Ansprüche der Wissenschaft un- 

ücksichtigt zu lassen. Die 'Sammlung enthàlt fast alle in Sehulen gelesenen 
"Werke der klassischen Sehriftsteller. 

a. Griechische Schriftsteller. 

Euripides" ausgewühlte Tragódien. 
N.Wecklein. 

I. Bdeh. Medea. 3. Aufl. “ᾷ 1.80 9.95e 
II. Bdch. Iphigenia im "Taurierland 

3. Aufl. f 1.60 2.10. 
III. Bdeh. -Die Baechen. 

Jt. 1.60 9.10. 
IV. Bdeh. Hippolytos. 4f 1.50 2.— 
V. Bdeh. Phónissen. 4f 1:80 2.25. 

*VI. Bdch. Electra. “0. 1.40 1.80. 
*VII Bdeh. Orestes. 4 1.60 9.— 
*VIII. Bdch. Helena. 4f 1.60 2.— 

Herodotos. "Von K. Abicht. 
Jt, 12.30 15.80. 

Band I. Heft 1. Buch I nebst Ein- 
leitung u. Übersicht über den Dialekt. 
5. Aufl. 4. 2.40 9.90. 

Band I. 
II. 
ἘΕ 

*— III. 
— IV. v. 

4. Aufl. 

Homers Ilias, erklárt 
6 Teile. 

Teil I. Ges. 

IL Ges.. 5— 8. 
III. Ges. 9—-12. 
IV. Ges.13—10. 
V. Ges. 171—990. 

—. WI. Ges.21—24. 

9. Aul. 

Heft 1. B. HI. 3. A. £1.50 9.— 
Heft2. B.IV. 3. A. 
B.V u. VI. 4.A. Af 8 :—— 9,50 

Buch VIII u. IX. Mit 2 Karten 

Jt. 1.80 2.30. 

1— 4. 

2. Aufl. “41.580 2.— 
2 HB [Vergr.] 

9 Bànde. N 

"Baud I. H.1. Ges. 1— 3.6. A. 74.1.20 1.20 
— I.H.2.Ges. 4— 6. 5. A. “41.920 1.70 
— I.H.1/? zusammen in 1 Band // 9.-- 
— I.H.3.Ges. 1— 9.5.4. /4.1:60 9.— 
*— . I. H.A. Ges. 10—12. 5. A. 41.20 1.70 
— 1l.H.3/4 zusammen in 1 Band //. 3.30 
*— II. H. 1. Ges. 13—15. 4. A. 41.20 1.70 
— TI. H.2. Ges. 16—18. 3. A. f£ 1.90 1.20 
— IL H.1/? zusammen in 1 Band //. 3.70 

*—. II. H.3. Ges. 19—21. 4. A. 1.20 1.— 
*— ΤΙ, H.4. Ges. 22—24. 4. A. 4.1.60 2.90 
— H 

- 

5 Bànde 

Von 

Heft 2: B.IIL. 3. A. £1.50 2.— - 

B.VII. M.2 K. 4. A. 4.1.80 2:30 . 

von J. La Roche ; 

3. Aufl. £1.50 9.— 

LIE 3/4 zusammen in 1 Band //£. 3.30 

tten Ziffern verstehen. sieh für gebundene Exemplare, 
"o 
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Homers- Ilias. NO K. Fr. Ameis und 
€. Hentze. ; x 

--- — Anbang: pics 
| Heft1. Ges. 1— 3. 3. Aufl. J( 2.10 2.60 
— 2. 665. .4-- 6. 2. Aufl. J/( 1.50 2.— 
— 8. Ges. 7— 9. 9. Aufl. Jf. 1.80 9.30 
— 4: Ges.10—19. 2.Aufl. J£ 1.20 1.70 
— b. Ges.18—15. 2.AÀufl. μά 1.80 9.30 
— 6. Ges.16—18. 2. Aufl. “μά 2.10 2.60 
— {. Ges.19—21. 44 1.50 9.— 

: — 8. Ges.29—94. Jf 1.80 9.80 

——  Odyssee. Von K. Fr. Ameis und 
C. Hentze. 2 Bànde. 
Band I. H.1. Ges. 1—6. 11. A. //1.50 2,— 

—  l. H.2. Ges. 7—12. 10. A. 41.35 1.80 
— lI. H.1/2 zusammengeb. μή. 8.45 
— II. H.1. Ges. 18—18. 8. A. /£1.35 1.80 | 
— II. H.2. Ges. 19—94. 9. A. J£ 1.40 1.80 
— IL. H.1/2 zusammengoeb. //f, 3.85 

—— —— ——— Anhang: 
-—  Hefti. Ges. 1— 6. 4. Aufl. Jf 1.50 9.— 

— 2. Ges. 1—12. 3. Aufl. J4 1.20 1.70 
— 8. Ges. 13—18. 3. Aufl. “4 1:20 1.70 
— 4. Ges. 19—24. 8. Aufl. “4 2.10 9.60 

Isokrates' ausgewáhlte Reden. Von O. 
Sehneider. 2 Báàndcehen. 4 3.— 3.95. 

. Ll. Bàndchen. Demonicus, Euagoras, 
Areopagiticus. 3. Aufl., v. M. Sehnei- 
der. 4 1.20 1.70. 

II. Bàndchen. Panegyricus u. Philippus. 
ὃ. Aufl. 4f 1.80 2.25. 

Lueians ausgewáhlte Schriften. Von 
-C.Jacobitz. 3 Bàndchen. 4f 3.60. 

I.Bàndchen. Tl'raum. Timon. Prometheus 
Charon. 3. Aufl, von Κι Bürger. 
Ji. 1.20 1.70. 

Lykurgos' Rede gegen Leokrates. 
i C. Rehdantz. f£ 2.95 2.19. 

[Lyriker.] Anthologie a. d. griech. Lyr. 
Von E.Buchholz. 2 Bdehn. 4.90 5.20. 

L. Bándchen. Elegiker τι. Iambographen. 
5. AuflL, von R. Peppmüller. 
At. 2.10 ὃ. 60. 

II. Büándchen. Die melischen παι cho- 
' rischen Dichter. 4. Aufl, von J. Sitz- 

ler. 4f 2.10 2.60. 
Lysias? ausgew. Reden. "Von H. Froh- 
"berger. 2 Hefte. Jf. 3.60. 

I. Heft. Prolegomena. —  R.. gegen 
Eratosthenes. — RR. geg. Agoratos. — 
Verteidigunc geg. die Anklage wegen 
Ümsturzes. der demokratischen Ver- 
fassung. — R. f. Mantitheos. — ^R. 
geg. Philon. 3. Aufl, v. Th. Thal- 
heim. f. 1.80 2.25. A 

11. Heft. Reden gegen Alkibiades. — 
RA. geg. Nikomachos. — R. üb. d. Ver- 
mógen d. Aristophanes. — R. ἅν. d. 
Ólbaum. — Β. geg. die Kornhàndler.. 

— Β. f. d. 'geg. Theomnestos. 
Gebrechlichen. — /R. geg. Diogeiton. | 
9. Auflage, von ΤᾺ. Thalheim. 
Jt. 1.80 2.95. τ 

Al Ausgaben Ep und late | 

Pl atonsausgew. Schriften. Von Chr. EPI 

Von 

sisi Harro d 25 

ERU aüsgew e 
berger. GróBere 
[Bd. II u. ΠΤ vergr.] 

“1. Bd. R. geg. Herte 
- Verteidigung geg. die Anklage - 3 
-Ümsturzes d. Verfassung. 2. 
von G. Gebauer. f. 4. ὅ0. : 

-4. Deuschle u. 8. 

" Kriton. Von Chr. Cron. dl. 
von H. Uhle. 4 1.— 1. 40. 

II. Teil. Gorgias. "Von J. Deusce: 
4. Aufl., von Ch r. C ron. Jf. 2.10 2.6 

ΠῚ: "Teil. 1. Heft. Laches. Von Ch 
Cron. 5. Aufl. Jf —.5 1.90. 

IIL Teil. 2. Heft. Euthyphron. Von M. . 
Wohlrab. 4. Aufl Jf —.60 —.90. 

| -IV. Teil. Protagoras. Von Εν 
; u.Cromn. 5. Aufl, v. E. Bochmann. 

Jt. 1.20 1.70. : As 
V. Teil. τς Von A. Hug. 2. 

At, 8.— 9.0 d 
VI. Teil. Phadden Von M. Wohlra ) 

3. Aufl. “{ζ 1.50 2.— V 
VII Teil. Der Staat. 1. Puch. Non M 
Wohlrab. “1. - — .60 — 90. z 

[In Vorb.] 

Plutarchs ausgew. pt Yon O 

Jt. 6.90 9.60. 
I. Bàndchen. Philopoemen. u. -Flam 

nus. Von O. Siefert. 2. Auf., 
Fr. BlaB. J£ —.90 1.30. Ξ 

ΤΙ. Bándchen. Timoleon u. Pyrrho 
O Siefert. 2. Aufl, von E'r. 1 
4t.-1.50. 2.— 

III. Bándchen. ^'heznitstoklos ue Periit 
Von Fr. Bla&. 2. Aufl. J/ 1.50 2. 

IV. Bándchen. Aristides ἃ, Gato. I 
- Fr. BlaB. 9. Aufl. ἐμ 1.20 1.70. 
V. Bündchen. Agis u. Kleomenes. V: 

Fr. BlaB. f£ —.90 1.90. τ᾽ 

VI. Bándcehen. . Tiberius und €& 
^ Graechus. Von Fr. Bla 8.7/4 —.90.1 

Quellenbuch, histor., zur alten Ges 
I. Abt. Griechische Geschic] 
W. Herbst und A. Baumeis 
1. Heft. [Vergr.] 2. Heft. Jf. 1.80 9 

Sophokles. Von Gust. Wolff u 
Bellermann. uL 

.l. Teil Aias. 5. Aufl “1 
TI. Elektra. 4. Aufl. J£ 

III. Antigone. 6. Aufl 4f. 
IV. — Konig Oidipus. 4. Aufl. , 
“Υ, -- Oidipus auf Kolonos. y/A 

Supplementum lect. Graecae. 



novum Éraece. Das Neue 
᾿ — Von Fr. Zelle. 

Ἤν ἐλ σοὶ d. Matthàus. Von Fr. 
elle. 1.80 2.26. 
Evangelium d. Johannes. Von B. 

Wohlfahrt. Jf. 1.50 2.— 
Ὕ. Apostelgeschichte. Von B. Wohl- 

fahrt. τὲ. 1.80 2.25. 
hukydides. Von G. Bóhme u. S. Wid- 

nn. 9 Bàándchen. 
10.80 15.30. 
Bándchen. 1. Buch. 6. Auflage. 
dm 2. — 6. — 

3. — 5. — 
4. — 5i —— 
5. — 5. — 
6. — 6. — 
«.- -- 5. — 
8. — 5. --- 

. Rinleitung u. Register. 5. Aufl. 
(enophons Anabasis. Von F.Vollbrecht. 
10. (bez. 9., 8., 7.) Aufl. 
Ὁ -Kusgabe. m. Kommentar unter d. Text. 

JL. puo B. 1 IL M. 2 Figurentaf. 
u. 1 Karte. /f. 1.40 2.— 
B. IH. IV. (4 —.90 1.20. 
B. V—VH. 

Miis belli Gallici libri VII und Hirtii 
iber VIII. Von ἃ. Doberenz. 9. Aufl, 
n B. Dinter. 3 Hefte. «τ. 2. 
I. Heft Buch I—III. M. Einleit. u. Karte 
pam v. Gallien. 4f —.90 1.40. 

Buch IV—VI. 4f —.15 1.20. 
Buech VII u. VIII u. Anhang. 

: Jt, —.90 1.40. 
commentarii de bello civili. "Von 
.Doberenz. 5. Aufl, von B. Din ter. 
| 9.40 9.90. 

ero de oratore. 
Aufl, von O. Harnecker. 

M. 4.80 6.25. 
I. Heft. Einleit. ἃ. Buch I. Jf. 1.80 2.25. 

Buch II. μί 1.50 2.— 

Buch III. M. Indices u. Register 
: z.d. Anmerkungen. ///.1.50 2. 
Aus Heft III besonders abgedruckt: 
rklàr. Indices u. Register d. Anmerkgn. 
^ τ 45. 

Von K. W. Piderit. 
3 Hefte. 

Von 

Ὡς "Auf, von "W. Fried- 
B. It. 2. 25 9. 19. 

wüitiones oratoriae. 
. Wt 1.— 1.40. 

.S. Roscius. Von Fr. Ri SR 
A. Fleckeisen. At. 1l ZR 40. 

[je J£. 1.20 1.70.1. 

Von K. Ww. | 
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VE ποε δε Anabasis. Von F.Vollbrecht. 
B.I—IV. Text π΄ Kommentar getrennt. 
Text. M. e. Übersichtskarte. ///. —.90 1.20. 
Kommentar. | Mit Holzschnitten und 
. Figurentafeln. οί. 1.35 1.80. 

—— Kyropüdie. Von L. Breitenbach. 
2 Hefte. [je J£ 1.50 Wt. 3.— 4.— 

I. Heft. Buch I—IV. 4. Auflage, von 
B. Büchsenschütz. 

ΤΙ. Buch V—VIII. 3. Auf. 

—— griech. Geschichte. Von B. aei pe 
schütz. 2 Hefte. 

I.Heft. Buch I—IV. 6. Aufl. μά τὸ 50 9.— 
ἘΠῚ — Buch V—VIILI. 5. Aufl. //.1.80 2.20. 

Memorabilien. Von Raph.Kühner. 
6. Aufl., von Rud. Kühner. //. 1.60 2.20. 

—— Agesilaos.Von O.G üthling./f.1.509.— 
—— Amabasis u. Hellenika in Ausw. Mit 

Einleitung, Karten, Plànen ἃ. Abbild. Text 
und Kommentar. Von G. Sorof. ὃ Bdchn. 

I. Bdechn. Anab. Buch 1—4. 
Text. Jf. 1.20 1.50. 
Kommentar. /(.1.20 1.50. 
Anab. Buch 5—7 u. Hellenika. 
Text. 44 2.— 9.90. 
Kommentar. //. 1.40 1.60. 

II. 

b. Lateinisehe Schriftsteller. 

Cicero div. in Caecilium. Von F r.Riehter. 
2. Aufl., von A. Eberhard. //f. —.45 —.80. 

—— Reden gegen Verres. IV. Buch. Von 
Fr. Riehter. 3. Aufl, von A. Eber- 
hard. 4f 1.50 2.— 

—— ——— V. Buch. Von Fr. Richter. 
2. Aufl., von A. Eberhard. “τ. 1.20 1.70. 

ἘΞε Rédodh: d. Imperium d. Cn. Pompejus. 
VonFr.Richter. 5.Aufl, von A. Eber- 
hard. J£ —.15 1.20. 

—— Reden g. Catilina. Von F r. Bichber 
6. Aufl., von A. Eberhard. /f.1.— 1.40. 

—— Rede f. Murena. Von H. A. Koch. 
2. Aufl, von G. Landgraf. J/(,. —.90 1.30. 

—— Rede f. Sulla. Von Fr. Richter. 
2. Aufl., von G. Landgraf. /(, —.5 1.20. 

—— Rede f. Sestius. Von H. ἃ. Koch. 
2. Aufl, von A. Eberhard. f. 1.— 1.40. 

—— Rede f. Plancius. Von E. Kópke. 
ὃ. Aufl, von G. Landgraf. 1.20 1.70. 

—— Rede f. Milo. Von Richter-Eber- 
hard.5,Aufl., vonH. Nohl. //.1.20 1.60. 

—— JI. u. IH. Philipp. Rede. Von H. A. Koch. 
9.Aufl, v. A. Eberhard. JJ 1.20 1.70. 

—— L, IV. u. XIV. Philipp. Rede. Von 
E. R. Gast. 4 —.60 —-.90. 

f. Ligarius αι. 
ΤῊΣ Deiotarus. Von Fr. Richter. 4. Aufl, 
von Α. Eberhard. ἐπί 1.20 1.70. : 

—— Rede f. Archias. Von Fr. Richter. 
5$. Aufl, von due Nohl f —.50 —.80. 
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Cicero, Rede f. Flaccus. Von A. do M PEE 

Jt. 3.60 4.10. 

—— ausgew. Briefe. Yon J. Trey. 6. Aufl. 
JI. 2.20 8.— 

— Tusculanae disputationes. 
Heine. 2 Hefte. μά 9.85 3.90. 

I. Heft. Buch I. II. 4. Aufl. / 1.20 1.70. 
II. — BucehIII—YV. 4. Auf.//.1.65 2.15. 

Cato maior. Von C. Meiner. 
5. Aufl, von Landgraf. 4f. 

— — somnium δῶν Von C. MeiBner. 
4. Aufl. 1. 

Von- O. 

* 

Laelius. ἼΣΟΣ C. "MeiBner ὃ... Aufl. 
At —. 5 1.290. 

de finibus bon. et mal. Von H. H ol- 
stein. 4.2.0 3.20. : 

——- de legibus. Von A. du Mesnil 
Jt. 3.90 4.50. 

. —— de natura deorum. Von A. Goethe. 
". wf. 2.40 2.90. 

[——] €hrestomathia Ciceroniana. Ein 
Lesebuch f. mittlere τι. obere Gymnasial- 
klassen. Von C. F. Lüders. 3. Aufl, 
bearb. v. O. Weifenfels. Mit Titelbild. 

| δή; 9.80. 4 
[——] Briefe Ciceros u. s. Zeitgenossen. 
Von O. E. Sehmidt. I. Heft. //. 1.— 1.40. 

Cornelius Nepos, siehe: Nepos. 
*Curtius Rufus. Von Th. Vogel und A. 
Weinhold. ὃ Bándchen. “ί 4.65 5.55. 

I. Bd. B. IHI—V. 4. A. μά 9.40 2.80. 
ἘΠῚ B. VI—X. 3. A. A 3.60 3.20. 

'[Elegiker.] Anthologie a. d. El. der Rómer. 
Von €.J 260b y. 2. Aufl. 4 Hft. “8.50 0.10. 

1. Heft: Catull. f£ —.90 1.30. 
9. Heft: Tibull. J£ —.60 1.— 
ὃ. Heft: Properz.. σή. 1.— 1.40. 
4. Heft: Ovid. 4f 1.— 1.40. 

Horaz, Oden u. Epoden. Von C. W. Nauck. 
16. Aufl., v. O. WeiDenfels. /(2.25 9.75. 

"[—] Auswahl a. d. griech. Lyrik z. Gebrauch 
b. d. Erklàrg. Horaz. Oden, von GroB- 
mann. f£ —.15. : 

- Satiren und Episteln. "Von 6. T. 
A. Krüger. 2 Abt. [je 4 1.80 2.30.] 
JL. 3.60 4.60. 

Il. Abt. Satiren. 15.Aufl,v.G.Krüger 
IL —  Episteln. 14. Aüfl., v. G. Krüger 

|—— Sermonen. Von Α. Th. Fritzsche. 
2 Bánde. μέ. 4.40 95.40. 

I. Bd. Der Sermonen Buch I. μά. 2.40 9.90. 
ΤΙ. — DerSermonen Buch II. //.2.— 29.50. 

Livius, ab urbe condita libri. 
Lib. 1. Von M.M üller. 9. Aufl. (£1.50 8.— 

Lib. 29. Von M. Müller 
Lib. 3.Von F. Luterbacher.4/.1.2901.70. 
Lib. 4.VonF.Luterbacher./£1.901.70. 
Lib. 5.VonF.Luterbacher.4/£1.201.70. 
Lib. 6.VonF.Luterbacher.4£1.201. 70. 

Die fetten Ziffern verstehen sieh. für gebundene. E: xem 

jM ἀπο πυϊοομσομοε t und Jteinieeher. ρον 

JH. 1.50 ὃ.---᾿ 

d 

Lib. & Von F. Πα τ ΣΤ 20 
Lib. 9. VonF.Luterbacher./£1.90 
Lib.10.VonF.Luterbacher.J/£1.901 
Lib 31. Von E. Woólfflinm. 5. Aufl. Μά 

1.10. d 
Lib.29. Von E. Wólfflin. 4. Auf. μια. 30 

1.70. S | 
*Lib.23. Von F. Luterbacher. 2. Auf. 

Jt, 1.90 1.70. ἐς 
. Lib.24. Von H.J. Müller. 2. Aufl. J/f " 35. 

1.80. Ἢ 
Lib.25. Von H. J. Müller. Jt 1. 90. 1. 40. 

Lib.26. Von F. Friedersdorff. JL 1. 30. 
1.70. 

Lib.27. Von F. Friedersdorff. At, T. 20 
1.70. 

Lib.98. Von F. Friedersdorff. 4t. d 20. 
1.10. 

Lib.29. Von F.Luterbaecher. 411.901.720 «| 
Lib.30.Von F.Luterbacher.f1. 301.70. | 

Nepos. Von Siebelis-Jancovius. 
12. AufL, von Ὁ. Stange. Mit 3 Eee 
Ji. 1.90. 1.70. 29 

——- Von H. Ebeling. 4 —.:15. 

—— Ad historiae fidem rec. et usui schola- : ] 
rum accomm. Ed E. Ortmann. Eoo δ 
Jt. 1.— 1.40. : 

Ovidii metamorphoses,- Von J. Siebelis s 
τ. Fr. Polle. 2 Hefte. [je 4 1.50 9.— | 
M. 9.— 4.— ECT 

1. Heft. Buch I—IX. 17. Aufl - 
II. Buch X—XV. 14. Aufl. 

——— fastorum libri VI. Von H. Pete LE 
2 Abteilungen. 4f. 3.60 4.50. A 

I. Abt.. Text u. Kommentar. 
Jt. 2.00 9.20. 

Il. 
τ 3. Aufl. ΡΣ T N- 

—— ausgew. Gedichte m. Erlàut. für den 
Schulgebr. Von H. Günther. £1.50 9.— 

Phaedri fabulae. Von J. Siebelis un 
F. A. Eckstein. 6. AufL, v. 2e Polle 
At, —.5 1.20. 4 s 

pru τε Komódien. 

I Wd t 

IL -- Captivi. 5. Ααῇ. At, 3.— 1. 
II.  — Menaechmi. 4. Auflage, 

M.Niemeyer. /£.1.— 1.4 
IV. — Miles gloriosus. 3. Aufla 

Jt, 1.80 2.80. τῇ 

Plinias' d. J. ausgewühlte Briefe. Vcr 
Α. Kreuser. 4 1.50 2.— UN rEN 

*Quellenbuch, histor., zur adbon Gesc j 
11. Abt. Bómische Geschichte 
A.Weidmner. 2.AÀufl, 1. Heft. 

,:9.80.- 9. Heft f. 8.40. 3.— 
It. ἃ. τ 9. 30. : 



50007 0 0. € Sehultexte. 95 

i institut. orat. liber X. Von | *Tacitus, Agricola. Von A. Draeger. 
deque 3. Aufl, von G. Krüger. 6. Aufl, von W. Heraeus. υἹά ---.80 1.20. 

/ 1.40. —— dialogus de oratoribus. Von G. An- 
dlusti 1 Crispi bell. Catil., bell. Iugurth., dresen. 3. Aufl. Jf. —.90 1.30. 
ratt. et epist. ex historiis excerptae. | * Germania. Von E. Wolff. 2. Aufl. 
on Th.Opitz. 3 Hefte. μά 2.05 93.20. Jt. 1.40 1.80. : 

: Bellum Catilinae. // —.60 1.— | Terentius, ausgewühlte Komódien. Von 
Bellum Iugurthinum. //1.— €. Dziatzko. 

[1.40. I. Báàndchen. Phormio. 3. Aufl, von 
Reden u. Briefe a. d. Historien. E. Hug. A. 9.40. 2.90. 
“1. —.45 —.80. ΤΙ. — Adelphoe. 2. Aufl, von R. 

Historien. Von K. Heraeus. Kauer. P $9.40 3.90. 
. f 4.30 5.40. Vergils Aeneide. Von K. Kappes. 4 Hefte. 

- IL Teil. Buch I u. IT. 5. Aufl. ///, 2.20 2.80. I. Heft. Buch I—III. 6. Aufl. //. 1.40 1.90. 
SU Buch III—V. 4. Auflage, von IL — Buch IV, V, VI. 4. Aufl, von E.- 

: W. Heraeus. 4.2.10 2.60. Worner.3Abt.je//(.—.50—.80. 
—— Annalen. Von A. Draeger. 2 Bánde. IL — Buech IV—VI (4. Aufl.) in 1 Band 

| wi 5.10 1.80. JA, 9.— 
: LE Band. 1. Heft. (Buch 1.2.) 7. Aufl., von IIL. — Buch VII—IX. 3. Aufl. “{{ 1:20 
E W. Heraeus. 1.70. 

9. Heft. [Buch 3—6.] 6. Aufl,| IV. — Buch X, Xl, XII 8. Aufl, von 
von Β΄. Becher. f 1.50 2.— M. Fiekelscherer. 3 Abt. je 

9 Hefte: Buch XI—XTIII. Buch » JL. —.50 —.80. 
XIV—XVI. 4. AufL, von F.| IV. — Buch X—XII (3. Aufl.) in 1 Band. 
Becher. je // 1.35 1.75. At, 9.— 

6. Sehultexte der ,Bibliotheea Teubneriana^. [gr. 8. geb. 
3 5 Die. Sehultexte der ,Bibliotheca Teubneriana^ bieten in denkbar 
bester Ausstattung zu wohlfeilem Preise den Zwecken der Schule besonders 
'entsprechende, in keiner Weise aber der Tátigkeit des Lehrers vorgreifende, unverkürzte 
und zusatzlose Texte. Sie geben daher einen auf kritischer Grundlage ruhenden, aber 
"aller kritischen Zeichen sich enthaltenden, in seiner inneren wie üuDeren Gestaltung 
vielmehr inhaltliche Gesichtspunkte zum Ausdruck bringenden ἡ lesbaren' Text. 

"Die Schultexte enthalten als Beigaben eine Einleitung, die in abriBartiger Form 
das Wichtigste über Leben und Werke des Schriftstellers, sowie über sach- 

ch im Zusammenhange Wissenswertes bietet; ferner gegebenenfalls eine Inhalts- 
ersicht oder Zeittafel (jedoch keine Dispositionen) sowie ein Namenverzeich- 
8, das aufer geographischen und Personennamen auch sachlich wichtige 

Ausdrücke enthàált, bez. kurz erklárt. 

L Demosthenes" neun Philipp. Reden. Von | Ciceros Rede f. Milo. Von C.F.W.Müller. 
! Th. Thalheim. Jf 1.— A. —. 5. 
*Herodot B.I—1Y. Von A. Fritsch.///2.40. Rede für Archias. Von C. FW. M üller. 
L—— —-B. Y—IX. Von A. Fritsch. JK 9.— οί. —.40. 
"Lysias! ausgew. Reden. Von Th. Thal- | Von G. Land- 
— heim. f 1.— | graf. 4 —.60. 
"Thukydides B. I—III. Von S. Widmann., —— Reden geg. Verres. IY. V. Von C. F. 

^ Wf. 1.80. W. Müller. 4f 1.— 

— Einzeln: Buch I, Buch IL je ὑἱί 1.—  Horaz. Von G. Krüger. Jf. 1.80. 
.B. VI—VIII. Von 5. Widmann. | Livius Buch I u. II (u. Auswahl a. Buch 

JL 1.80. IHIu.V). Von K. Heraeus. 4 2.— 

: Ε΄ Ὁ Anabasis, Yon W.Gewoll .  pmueh XXÍ-—XXIIL Yon M Müllee 
i | /L 1.60. 
—— Buch I—IV. 2. Aufl Jf. 1.10. S A 

|Ovids Metamorphosen in Auswahl. Von 
Memorabilien. VonW.Gilbert.///1.10. ü Biaspe WI 

3 uesar de bello Gallico.VonJ. Ἢ Sch m alz. Sallusts Catilinar. Verschwórung. "Von 
— wf. 1.20. Th. Opitz. .J/(. —.55. 

-Ciceros Catilinar. Reden. Von C. F. W.| —— Jugurthin. Krieg. Von Th. Opitz. 
üTler 4 —75B5. ft. —.80. 

- Rede üb. d. Oberbefeh! des €n. Pom- |  Χ Beides zusammengeb. //. 1.20. 
ps Von C. F. W. Müller. J( —.50. Vergils Àneide. Von O.Güthling. Jf. 2.— 



DTE οι 

Yereeliodone Ausgaben. Tur. den ς 'chulzebraue jl 

- Opitz, Th., u. A. Weinhold, Ohrestomathie aus Schriftsteller: der sogenanmi en 
Latinitàt. A. 2.80.8. 40. 

5 Auch in 5 Heften: I. Heft // —.80 1. 20. IL—Y. Heft je T e ..60 1. 
II. Heft. Suetonius, Velleius und Florus. | III. Heft. Plinius d. ἃ. und Vitruviu 
I. — Tacitus ,Iustinus, Curtius, Valerius . IV. — Seneca und. Celsus. 

: ; Maximus und Plinius d. J. ; V. — Quintilianus. 

— —Tirocinium poeticum. Erstes Lesebuch aus lateinischen Dichtern. 
und mit kurzen Erláuterungen versehen von Johannes Siebelis. 1f 
von Otto Stange. “4 1.20. Mit ἀρ κοι von A. οτος. ; 

à (iceraó pbitojopfijdje &irijten. 2(191aflI f. b. SOEUR μη οὐ μη ἢ" eariiten. ἘΠ 
Cdiüule nebjt einer Ginfeitimg im bie Od)rijf- | 6. εἴ: De natura deorum lib 
ftellerei GicerpS unb im bie alte 9Bbilojopbie "unb de finibus bonorum et mas 
pi S$Srofejjor Dr. 2: JBetBenjela. Sit - I, 9—21. art. J(. —.90. : 
Sitelbilb. J£ 2.— 82.60. (E Seit: De re publica. p: dit : 

---- --ἅ-- t einefuen. mit S5orbemer. | ——  rfetorijfde  Cdjrijten. 
Har 1. f. m. berjebenen Deften: GCdjule nebjt Ginlettung τι. 9Sorbemerfimge 

1. Seft: Ginleitung im bte Od)riftitelleret | bonBroj. Dr. D. S8etBenfela./41.80-2.4 
(icerpn8 imb bie alte 3ShilojopDie. 9Uit|——  —— imn  eütgefuen -— mit 
gitelbilb. avt. J£. —.990. fungen uj. berjebenem Seiten: — - 

D: EIE: De officiis libri 17. fart. 1. Seit: Ginleitung im bie τ en 
—.60. Odyiten Gicero8 mebjt einem ὃ 

3. P Cato Maior de senectute. fart. ber Wietorif. fart. "4 1.— 
--. 80. | 2. Sejt: De oratore ηπὸ Brutus. 

4. "ee: Laelius de amicitia. fart. - gemábIt, mit e 
- Jf. —.90. ; : : | )[malpjem. fart. J£ 1.— - e 
5. Seit: Tusculanarum disputationum | 3. Seft: Orator. pues Set mebft. 

': Hbri V. fart. J£. —.60. : 9fnatje. .. faxt. εἴς — δ 

iis * 

id. B. s. Teubuers Schülerausgaben griech. u. lat. Schritt ler. 
| gr. 8. geh] 

Jedes Bandchen zerfàllt in 3 Hefte: 

1. Text enthàlt diesen in übersichtlicher Gliederung, mit Inhaltsang 
über den Hauptabschnitten und am Rande, nebst den Karten und Plà 

2. Hilfsheft enthàlt die Zusammenstellungen, die die ver 

3. Kommentar enthàált die fortlaufenden Erlüuterunge n, pes die Vorbe 
erleichtern sollen- 

2/9. 2. Erklürungen Dach zusammengebunden erhàltlich. 

 Btatiung e S wollen, in der e des M erint 
der ,Erklárungen*, die sowohl Anmerkungen als λον ον u 

bieten, ferner durch das Verstándnis fórdernde Beigaben, wie. p 
Pláne,' Abbildungen und Skizzen. - - 

Das COharakteristische der Sammlung ist das zielbewuBte : 
organischem Aufbau der Lektüre dureh alle Klassen und naeh H 
Verwertung der Lektüre nach der inhaltlichen und sprachlichen. Seite 
Einheit der Leitung, Einmütigkeit der Herausgeber im gan 
Selbstáàndigkeit im einzelnen, wie sie deren Namen verbürgen, und € r ) 
 mühen, wirklich Gutes zu bieten, seitens dcs Verlegers. . 3icobw 

Ziel und Zweck der VUE ees sind, sowohl den Fortscehri: 
durch Wegráumung der zeitraubenden und. nutzlosen Hindernisse. à 
als die Erreichung des Endzieles durch Einheitlichkeit. der - 
M planmáBige Verwertung der- Ergebnisse zu sichern. S 

Die. fetten Ziffern verstehen sich für geh er 



tc dee (Auswahl), « BE PHiGsophon 
sthenes, nusgew. politische Reden. 
n H. Reich. 

2. Aufl. υἱέ 1.90. 
ὦ, Hilfsheft. J// 1.— 

-8. Kommentar. 1.11. 
. E iei geh. je //(—. 80. 

- Zus. in 1 Bd. geb. TRA, 

I Toxt-.4 1.80. 
Hilfsh. M. Abb. i) 

2/3. Erklürungen. 
Jt. 9.40. 

1 Dazu Kommentar. 
Homer. I: Odyssee. Von O. Henke. 
ἘΠ. Text. 2. Bdehn: B. 1—12. 

- ^R. 13 —24. 
-— Vf. 1.60. — B. 1—24 in 1 Band μά 3.20. 
.9. Hilfsheft. 3. Aufl. Mit zahlr. Abb. 
«ow 2.— 

. Kommentar. 4. Aufl. 2 Hefte. steif geh. 
je 4f. 1.20. Zus. in 1 Bd. geb. J. 2.— 

— Inhaltsübersicht (nur direkt) Jf —.05. 
- II: Ilias. Von O. Henke. 
; Text. 2 Bdchn:: B. 1—13. 8. Aufl. — 
*B.14—24. Mit3 Karten. 2. Aufl. je //.2.— 

-. B. 1—24 in 1 Band 4f. 4.— 
- 2. Hilfsheft.92. Aufl. Mitzahlr.Abb. 
. 9. Kommentar. 2. Aufl. 2 Hefte. steif geh. 

«ff. 1.60 u. ///. 1.20. Zusammen in 1 Bd. 
geb. Jf. 2.40. 
€ian (Auswahl), siehe: Philosophen. 
reus Aurelius (Auswahl), siehe: Philo- 

4 Teil: - Auswahl aus Plato. Yon 0. 
Weifenfels. 
. Ausgabe A. Text. ./ 1.80. 

Kommentar. f. 1.60. 
. Ausgabe B (ohne Apologie, Kriton 

. und Protagoras) Text. “ώύ 1.40. 
- Kommentar. .// 1.40. 

II. Teil: Auswahl aus Aristoteles und den 
achfolgenden Philosophen (Aristoteles, 
ipiktet, Marcus Aurelius, Epikur, Theo- 

phrast, Plutarch, Lucian). Text. “41.390. 
ommentar. Ji. 1.20. 
ns Apológie u, Kriton nebst Abschn. 

τ Phaidon u.Symposion. Von F.Rósiger. 
. ir ἐφ geh. οί. —.80. 

sheft. ///. 1.— Seni 
.ommentar. steif es 2/8. COE 

. di —.80. i08: 

s Schülerausgaben . 

, 2/8. Erklürungen. 

*Theophrast (Auswahl), 

JI jText B. Mit Einleitung. 3.Aufl. //9.— | 
2. Aufl. 4f. 1.80. | 

4. Aufl. | 
4. Aufl. Mit 3 Karten. je | 

2*1 

Sophokles' Tragódien. Von C. Conradt. 
1. Text: I. Antigone. 2. Auflage. Mit 

Titelbild. J/4 —.70. II. Kónig Odipus. 
JL —.80. III. Aias. J£ —.S0. "Text 
I u. II zus.-geb. /. 1.10. 

2. Hilfsheft. μι —.10. 
9. Kommentar: I. Antigone. υἱί —.10. 

*II. Kónig Odipus. 2. Aufl. μά 
- HI. Aias. 4f —.80. 
2/3. Erklürungen (Hilfsheft u. Kommentar 

Iu. II zus.-geb.) Jf 1.60. 
5.: Philosophen. 

Thukydides i. Ausw. Von E. Lange.. 
1. Text. 2. Aufl. Mit Titelbild u. 3 Karten. 

At. 2.49. 
2. Hilfsh. Mit Abb. i. | 2/5. ErkTürunepi. 

τὶ .-.--.70. Text. 4. 10 9. 
9.Komment. //. 1.60. 
Ausgabe in 2 Teilen: 

1. B.I—V. a.Text. J£ 1.60. b. Kom- 
mentar. Jf. 1.— 

IL. B. VI— VIII a. Text. 4 1.10. 
b. Kommentar. 4f 1.— 

IIL. Zeittafel, Namenverz. τι. Karten, z. 
beid. Teil. 2. Aufl. 4f —.50. 

|| Text B. Mit Einleit. 2. Aufl. //. 2.80. 
Dazu Kommentar. μι. 1.60. 

Xenophons Anabasisi.Ausw. Von G. Sorof. 
1. Text. 6. Aufl. Mit Karte u. Pláànen 

im Text. 44 1.80. 
9. Hilfsheft. 2. Aufl. 

Mit Abb. im Text. 
At, —.S0. 2/3. Erklàrungen. 

3. Komment. 4. Aufi, | 2. Aufl. Jf. 1.80, 
Jt. 1.40. 

ἘΠ Text B. Mit Einleit. 6. Aufl. J// 2.— 
Dazu Kommentar. 4. Aufl. μά 1.40. 

Woórterbuch. 4J/ 1.20. 
Hellenika in Auswahl. Von G. Sorof. 

*1. Text. 3. Aufl. Mit Karte u. Plünen 
im Text. Jf. 1.80. 

2/3. Kommentar. Mit Einleitung. 9. Aufl. 
At. 1.— 

——  Memorabilien 
F. Rósiger. 
1. Text. J£ 1.— / 
ὃ. Kommentar. steif geh. //. —.80. 

in Auswahl. Von 

Caesars Gallischer Krieg. Von F.Fügner. 
1. Text. 6. Aufl. Mit 3 Karten, sowie 

8 Plànen u. 8 Abb. im Text. 4f. 1.80. 
*2. Hilfsheft. 5. Aufl. 

BV Doom Text 2/3. Erklürungen. 
Jf. 1.20. JA. 9.40 5 

3. Komment. 6. Aufl. δ τε EE. 
Jt. 1.60. 

Auch in 2 Heften. 1. Heft (Buch 1—4) 
2. Heft (Buch 5—1). je J(. —.80. 

|| Text B. M. Einleitg. 6. Aufl. J/. 2.— 
Dazu Kommentar. 5. Aufl. //. 1.60. 

—— Bürgerkrieg. Von F.Fügner. 
1. Text. Mit 2 Karten. Jf. 1.60. 
2. Hilfsheft: siehe Gall. Krieg. 
3. Kommentar. 4f. 1.20. 
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Ciceros Catilinar. Reden u. Rede dà im- 
perio. Von τ, Stegmann. 

1. Text. 4. Auflage. Mit Titelbild u. 
3 Kasion. At. - 1.10. 

*9. Hilfsheft. 3.A uf. 
JL 1.20. 2/9. Erklürungen. 

ἘΦ, Kommentar. Jt. 1.60. 
"4. Aufl. μά —.80. 

|| Text B. M. Einleit. 4. Aufl. / 1.35. 
Dazu Kommentar. 3. Aufl. ///, —.80. 

—— Rede für S. Roscius und Rede für 
Arehias. Von H.Hànsel. 

ἘΠ, Text. 
*2/9.Kommentar. Mit Einleitung. //£.—.60. 

Reden für Q. Ligarius und für den 
Konig Deiotarus. Von C. Stegmann. 

scd lio Text. “1. —.60. 
*9. Kommentar. Mit Einleitung. 4.60. 

——- ato maior de senectute. | Von 
O. WeiBenfels. 
1. Text. steif geh. υζ ΤῊΣ 
3. Kommentar. steif geh. //4 —.50. 

Philosoph. Schriften. in Auswahi. 
Von O. Weifenfels. 

*1. Text. ὃ. Aufl. .// 1.60. 
2. Hilfsh. J/ —.60.| 2/3. Erklürungen. 
9. Komment. //. amm Jt. 1.60. 

-—— Verrinen. Buch IV u.V. Von OC. B ardt. 
1. Text. . 4 1.290. 

ὦ. Kommentar, Jf 1.40. 

* 

] Ausgew. Briefe aus Ciceronischer 
Zeit. Von C. Bardt. 

1. Text. ὃ. Aufl. Mit Karte. Jf 1.80. 
9. Hilfsheft. steif geh. J//, —.60. 
9. Kommentar  (verkürzte | Ausgabe). 

"It. 2.40. 
Kommentar (erweiterte Ausgabe) ΜΈ 

Einleitung. : 
I. Heft: Brief 1—01. μά 1.80 2.20. 

-. 1. Heft: Brief 62—114. “. 1.60 2.— 
Horatius, Gedichte. Von G. Schimmel-. 

pfeng. 
1. Text. 2. Aufl. Mit Karte u. Plan. 4 2.— 

-*9. Hilfsheft. n Vorb.] 
*98. Kommentar. 2. Aufl. 4. 1.80. 

Livius, Rómische RE im Auszuge. 
Von F.Fügner. 
I. Derzweite punische Krieg. 
1. Text. 3. Aufl. Mit 4 Karten. Jf. 2.— 

. Hilfsheft (zu I u. ID. J£ 2.— 
*9. Kommentar. 2 Hefte. je J/ 1.299. 

IL Auswahl aus der 1. Dekade. 

*1. Text. ὃ. Aufl. μά 1.40.. 
2. Hilfsheft (zu I u.ID. J£ 2.— 
3. Kommentar. Buch 1—10.  4K. 1.60. 
Verkürzte Auswahl aus der 1. u. 
.9. Dekade. 

1. Text. J£ ὃ.--- 
*9. Hilfsheft. J£ 9.— 
3. Kommentar. I. Heft. Buch I—X. 1. 40. 

11. Heft. Buech XXI—XXX. Jf. 1.60. 

| 

| 

| 
j 

ius Germania. 

M UEAETO ELE yer μα 

| Nepos: Lebensbeschrelbunge in 
Von F.Fügner. - b 

1. Text. 5. Aufl. M. 3 Karten. E 1.— 

2. Hilfsheft. 5. Aufl. E 
Mit Abbild. i. Text. 
Jt, 1.— 

ὁ. Komment. 4. Aufl. 
At —.90 

Ovids Noiasorpidein in Auswahl. 
M.Fieckelscherer - : 

*1. Text. 5. Auflage. 

*9. Hilfsheft. 3. Aufl. 
- M. Abbild. im Text. 

A. 1.20. .- 
3. Komment. 4. Aufl. 

Jt. 1.40. - 

Wórterbuch. 3. Aud. steif geh. dim 

ἈΠ Text B. M. Einleitg. 5. Aufl. A. 1. 

Dazu Kommentar. 4. Aufl. J/ 1.40. 

^om 
AL 1.90. 

2/5. Erklürung 
4t 3.20. 

τε 

Sallusts Catilinax. Versehwürung. . Vonj 
C. Stegmann. DEM X] 
1. Text. 2. Aufl. Mit Karte. - /f. —.80.| 
vu Erklirungen. J£ —.60. - RS | 

zl 
Jugurthin. Krieg. Von C. Stegmann| 

*Text. Mit Karte. J/ —;:80. 

*Kommentar. Jt. 1.— 

*1. Test. Mit 4 Karten u. 1 | Stammtatel 
9. Aufl. “4. 9.40. Ξ 

2; Hilfsheft. At. 1.80. 2/8. Ἐναιβεαμβον 
3. Komment. //. 1.40. AR πος 4 

Ausgabe in 2 Teilen: τ SM 3 

2. Aufl.| 

“4. 1.20. b) Kommentar. Jf, 1.—| 

IL Ann. B. XI—X VI. Historien B. inv 
a. Text. /f. 

Jt, —. 80. 
III. Zeittafel, Namenverz. u. Kart, E. 

Teilen. "A —.89. AS à 

——— Agricola. Von O. Altenburg. 
1. Text. 4 —.60. 4 5 
2/3. Erklürungen.  steif E Jt E 

Von O. Altenburg 

1. Text. ./f —.60. Hm ον 
2/8. Erklürungen. steif geh. 4 Mu 

Vergils Aeneide i. Ausw. Von x Ti ki 
scherer. 

.1. Text mit Kinleitung.. 3 : 
Karte. “ 1.40. ἢ 

*L Ann. B. I— VI. a) Text. 

- 

*9. Des 3. Aufl. μι 1 



dorf, Guil, lexicon  Aeschyleum. 
Lex.-8. 1813. J£ 16.— 
her P. zur Hisgtunie des A: gr.8. 

1869. A. 5 

A., Ar/s Homer.  Textkritik. 
3 Teile. .gr. 8. 1881/85. Jf. 28.— 

(ris τε τ 
. Müller-Strübiug 8. Ar. u. d. histor. Kritik. 

gr.8. 1813. JJ. 16.— 
. Roemer, A , Studien z. Ar. u. den alten Er- 

. klàrern dess. L'Teil gr.8. 1902. 44 8.— 
; Zacher, K., die Handschriften u. Klassen 

. der «cisiophanessCholien. gr.8. 1889. 
οί, 6.— : 

Aristoteles. 
E. - Heitz, E., die verlorenen Schriften des Ar. 
|^ gr. 8. 1865. | Jf. 6.— 

Hiller, E, Beitráge z. Textgesch. d. gr. 
τὲ Bukoliker. στ, 8. 1888: 4f 8.20. 

ἢ mosthenes. 
- Fox, W.,die Kranzrede d. D. ,m. Rücksicht 
Esa. d. Anklage d. Aschines. analysiert u. 

— gewürdigt. gr.8. 1850. Jf. 5.60. 

—31:92. - JW. 10.— 
Sehaefer, A., D. und seine Zeit. 2. Ausg 
| 29 Bünde :gr8. 18 5—1887. υἱί 30.— 
tymologica. 
Keitzenstein, K., Geschichte d. griech. E. 

gr 8. 1896. ΝΜ 18.— 
rondas. 

€C€rusius, O., Unters. z. d. Mimiamben d. H. 
EUgro5- 1892- J6.6.— 

esiodus 
mitrijevié, M. R.,studia Hesiodea. gr.8. 
1900. μά 6.— 

Steitz, Aug.,dieWerke und Tage d. H. nach 
t ilirer Euer gr. 8. 1869. υἱί 4.— 

merus. 

Preuf, S. index Demosthenicus. gr. 8.' 

f ἐν ΓΝ griechischen d lateinischen Schriftstellern. 
z : Auswahl. 3 

2E 1. Zu den griechischen Sehriftstellern. 

Homerus. 
Gladstone's, W. E, Homerische Studien, 

frei bearbeitet von A. Schuster. gr.8. 
1863. 44 9 — 

Kammer, E. die Einheit der Odyssee. 
gr.8. 1813. 44. 16.— 

La Roche, J., die Homerische Textkritik im 
Altertum. gr. 8. 1866. Jf 10.— 

Lexicon Homericum, ed. H. Ebeling. 
2^voll. Lex.-8. 1874/1885. Vol. I. J£. 42. —, 
Vol. ΤΙ. Jf. 18.— 

Ludwiceh, A., die Homervulgata als vor- 
alexandrinisch erwiesen. gr. ὃ. 18393. 
t. 6.— 

Noack, F. Homerische Paláste. gr. 8. 
19083. μέ. 2.80 3.80. 

Nutzhorn, F., die Entstehungsw. d. Hom. 
Gedichte- gr. 8. 1869. Jf 5.— : 

Volkmann,R., dieWolfschen Prolegomena, ἡ 
gr.8. 18474. J£ 8.— 

Isocrates. 

Preuf,S., index Isocrateus. gr. 8. 1904. 
t... — ὶ 

Lucian. ᾿Ξ 
Helm, R., L. und Menipp. gr. 8. 1900. 

σζ 10.— 13.— 

Oratores. 

Bla, Fr., die attische Beredsamkeit. ὃ Abt. 
9. Aufl. pr.8. 15 18875614 — 08 
ITI. — 1892 T4 ITE1.- 718993. 

Jt. 16.—: 18.— TIII9. 1898. δ 19:— 7 

Il. 14.— f 

Pindarus. Acts 
Rumpel, J., lexicon Pindaricum. gr. 8. 

1888. 4/12 — 

Plato. 

Immiseh, O., philologische Studien zu PI. 
I. Heft. Axiochus. gr.8. 1896. μά 3.— 
IL Heft. . De recens: Platon. praesidiis 
utque rationibus. gr.8. 1903. 4f 3.60. 

*Raeder, H., Pl/s philosophische Entwickl. 
gr.8. 1905. Jf. 8.— 10.— 

Ritter, C., Pl Gesetze. Darstellung des 
Inhalts. 8. 1896. (4.3.20. Kommentar 
zum griech. Text. 4J/. 10.— 

Schmidt, H., kritischer Kommentar zu 
P. Theátet. gr. 8. 1847. 44 4.— 

——— exegetischer Komment. z. P. Theiátet. . 
gr.8. 1880. Jf 9.920. 

Wohlra^», M., vier Vortráge über PI. 
1819. Jt 1.60. 
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um ds 

3 
s ED eLub comici. 

Zielinski, Th. ; Gliederung. der altattisch. | 
 Komódie. gr. ἧς 1885. Jf 10.— 

Sophocles. - AE 
Plü£, Th. S^ Elektra. Eine Auslegung. 

gr. 8. 1891. 2f 3.— 

Theocritus. 
Rumpel, J., josicon 'Theocriteum. gr. 8. 
iD 4 w- 

- Wiederherstellungen. 
bis IV. gr.8. 1892. f£ 2.80. IL 
Buch V—VIIIL  gr.8:. 1893. “ή 

Stahl, I. M., quaestiones grammati. 
Th. pertinentes.  Auctas et c 
iterum edidit St. gr.8. 1886. 

" Zu den- lateinischen Sehriftstellern.- 

Caesar, Ὁ. Iulius. 
Ebeling, H., Sehulwórterbuch zu Caesar. 

-. 6. Aufl. gr. 8. 1907. μέ 1.80. 
Menge et PreuD, lexicon Caesarianum. 

Lex.-8. 1885/90. J£ 18.— 
Cicero, M. Tullius. 
Schmidt, O. E., der Briefwechsel des C. 

| pr.8. 1899. J£ 19.— 
— . Zielinski, C.im Wandel der Jahrhunderte. 

: 8. 2. Aufl. 1907. μή. 2.40. 

Horatius. 
Friedrichs,J.G., Q. Horatius Flaccus. Phil. 

Unters. gr.8. 1894. Jf 6.— 
Keller, O., -Epilegomena zu H. 3 Teile. 

gr. 8. (je J£ 8.—) 44 94.— I. Teil 
1879. II. u. III. Teil. 1880. 

' Müller, L., Q. Horatius Flaccus. 8. 1880. 
MI. 2.40. 

Plüf, Th. Horazstudien. Alte und neue 
Aufsatze über Horazische Lyrik. gr. 8. 
1882. 4. 6.— 

Sotenpiingor, Ed., das Fortleben der 
, H.schen Lyrik geit der Renaissance. 

gr.8. 1906. J£ 8.— 9.— 

^ Iuris consulti. 
Kalb, W., Roms 

Sprache. gr. 8. 
Juristen nach ihrer 

1890. Jf 4.— 

Bees Ide. 
Müller, L., Leben u. Werke des C. Lucilius. i 

gr. 8. 1816. Jt. 1.20. 

: τα Mlterbudmascne bat. ec Sprüehiissenseliafies "ue 
Geschichte, Sprache und Literatur, Philosophie, Religionswissens | 

und Vóolkerkunde, Volkswirtschaftslehre, Rechts-- 
wissenschaften, Universitàts-. und Unterrichtswesen, Ilustrierter 
Lànder- 

. Neue Ausgabe 1907 mit illustriertem Anhang, 
eine reiche Auswahl von Werken der klassischen 4A 
wissenschaft mit ausführlichen Inhaltsangaben, Bes] 

vielfach auch Prou ΠΝ eu d aus ice DS : 

Ovidius. τ 
Giebelià - - Spalte, bireriud $t Ὥ. 9 

morpfojen. 5.9hnL gr. 8. 1898. Jf. 
4.80. Lcd 

Ctange, O., ffeinea TBorterbud) qu O8 
πιοτρθοΐεπ. gr.8. 1899. Jf 3. 

 Tolkiehn, J., quaest. ad. Heroides: 
gr.8. 1888. J£ 2. RUN 

Plautus. 

d Ium Plautinae. gr.8. 1880.4 : 

'TTacitus. i 

Draeger, A., über ind und Sul t 
ὃ. Aufl. gr. 8. 1882. 4f 2.80. 

Gerber et Greef,lexicon Taciteum. 
1871—1903. At 64.,— ; 

Vergilius. Aci 
Comparetti, V. im Mittelalter. 

1815. 4, 6.— E 
Heinze, R., Vergils epische Technik. 

1903 "At 12.— 14.- 
PlüB, V. und die epische Kunst. E 

1884. J£ 8.— : 
: "Skutsch, s aus Vs Frithzeit. -gr.8 
de 4.— 4.60. 

(A. V7s Frühzeit 
es 1906. Ji. 5.— 5.60. ἢ 
Sonntag, M., V. als bukolischer 

gr.8. 1891. f 5.—— je 
Weidner, A.,Kommentar zu Voss ARD 
B.Iu.IL. τος 1869. de c 

und Staats. 



εἶν für lateinisehe Lexikographie und 
'aàmmatik mit EinschluB des ülteren 

—XIV. Band. gr.8. 1884—1906. Preis 
den Band von 4 Heften μά 19 — 

XV. Band. gr. 8. .1906—07. 4 Hefte. (CC RE 

BandI vergriffen. Ermáf. Preis für Band II 
S X zusammen 4f. 54.— 

— X. Band. Ergánzungsheft: Register 
Band I—X. J£ 2.— 

hiv für Papyrusforschung und ver- 
" wandte Gebiete, hrsg. von U. Wilcken. 

Jührlich 4 Hefte. Jf. 94.— 
ehiv für Religionswissenschaft, hrsg. 
on A. Dieterich. Jàábhrlich 4 Hefte. 

. 16.— Mit der Zeitschriftenschau der 
Hessischen Blàtterf. Volkskunde. ///20.— 
ue Jahrbücher für das klassische Alter- 
um, Geschichte und deutsche Literatur 
nd für Püdagogik. Hrsg.vonJ.Ilberg 
d B.Gerth. Preis für den Jahrgang 
n 10 Heften 4 30.— 

rzantinisehe Zeitschrift. ^ Unter Mit- 
—wirkung vieler Fachgenossen hrsg. von 

Krumbacher. Preis für den Band 
n jàhrlich 4 Heften Jf 20.— 

ie griechische und lateinische Literatur 
und Sprache. Bearbeitet von U. v. W 11 ἃ - 
mowitz-Moellendorff, K. Krum- 

cher, J. Wackernagel, Fr. Leo, 
- Norden, Fr.Skutsch. 2. Auflage. 

Die Kultur der Gegenwart. Ihre Ent- 
-wieklung und ihre Ziele. Herausg. von 

- Prof.Paul Hinneberg. Teill, Abt. 8) 
10.—, bc Jf. 12.— 

usi Hs À. der griechische Alexander- 
eso: -Nach des Verfassers Tode her- 

ΤΕ von W.Kroll. /f£ 8.--- 10.-- 
, C, zur Technik des Übersetzens 
nischer Prosa. υἱέ —.60. 
arten, F., F. Poland und R. Wagner, 
lellenische Kultur. 2. Auflage. Mit 
'afeln u. 1 Karte in Mehrfarbendruck, 

go AD. in POENAE EGER, 32 Karten 

ittellateins, herausg. v. Ed. v. Wolfflin. | 

ier und neuere Érscheinungeén. 

Viehtige Handbücher und neuere Erscheinungen aus 
. Jem Gebiete der klassischen Philologie. 

iuf einzelne Schriftsteller (oder Literaturgattungen) DETIgU UE 
Schriften s. o. S. 13 ff. 

Bender, H., Grundri& der rómischen Lite- 
raturgeschichte für Gymnasien. III. Teil. 
9. Aufl. 4f 1.— 

r Benseler, G. E., und K. Schenkl, griechisch- 
deutsches und deutsch-griechisches Schul- 
wórterbuch. 2. Teile. 
I. Teil. Griechisch-deutsches Schulwórter- 
buch. 12. Aufl, bearb. von A. Kaegi. 
Jt. 6.15 8.— IL Teil. Deutsch-griechisches 
Schulwórterbuch. 5. Auflage, bearb. von 
K.Schenkl f 9.— 10.50. 

Birt, Th. die Buchrolle in der Kunst. 
Archàol.-antiquar. Untersuchungen zum 
antiken Buch wesen. Mit 190 Abbildungen. 
A. 12.— 15.— 

Blaf£, F.,die attische Beredsamkeit. 8 Abt. 
2. Aufl. 44 56.— 64.— 
I. Abteil. Von Gorgias bis zu Lysias. 
V. 14.---- 16.— II. Abteil. Isokrates und 
Isáos. //í14.— 16.— III Abteil. 1. Abschn. 
Demosthenes. J//416.— 18.— III. Abteil. 
9. Absehn. Demosthenes! Genossen und 
Gegner. JJ 19 — 14.— - 

Blümner,H., Technologie und Terminologie 
der Gewerbe und Künste bei Griechen und 
Rómern. 4 Bànde. Mit zahlreichen Ab- 
bildungen. οί, 50.40. 

Bretzl, H., Botanische Forschungen des 
Alexanderzuges. Mit zahlreichen Abbild. 
und Kartenskizzen. 4f 12.— 11.— 

Brunn, H., kleine Schriften. Herausg. von 
H. Brunn und H. Bulle. 353 Báànde. 

I Band. Mit zahlreichen Abbild. J/10.— 

JL COXSIC— Ib "Band. - 71320: 0 2 
LII. Band. -J4. 14.—- 17.— 

Cantor, M., Vorlesungen über. Geschichte 
der-Mathematik. T. Band. Von den àltesten 
Zeiten bis 120) n. Chr. 3. Aufl “ώύ 24.— 

Commentarii notarum "Tironianarum ed. 
W.Sehmitz.Miti132Taf.In MappeJ/£.40.— - 

Crónert, Guil, Memoria Graeca Herculanen-. 
Sis, cum titulorum Aegypti papyrorum 
codicum denique testimoniis comparatam 
proposuit G. C. J£ 12.— 

Cumont, F., die Mysterien des Mithra. Ein. 
Beitrag z. Religionsgeschichte der rómisch. 
Kaiserzeit. Autor. deutsche Ausgabe von 
G.Gehrich. Mit 9 Abbild. im Text und 
auf 2 Tafeln, sowie 1 Karte. J//5.—— 5.60. 

ῃ verstehen. sich εἰς r gebundene ironpar e 
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"5 
Diels, H., Elementum. Eine Vorarbeit zum. 

- griech. "u. latein. Thesaurus. Jf 3.— 
Dieterich, A., Nekyia. Beitr.zur Erklàárung 

d. neuentdeckten Petrusapokalypse. //.6 .— 
— — eine Mithrasliturgie. J£ 6.— *.— 

religion. ' J£ 3.20 3.80. 
Dziatzko, K., Untersuchungen über aus- 

gewáhlte Kapitel des antiken Buchwesens. 
Jt. 6 .— 

ayineler, 5., oomer. MA (90118 δι}. 
Sefebitdern VI, 2.) 44 6 7.40. 

Gardthausen, V., Augustus UR seine Zeit. 
2. Teile. 
I. Teil. I. Band. 7//10.— II. Band. Jt 12.— 
LII.Band. /48.— Zusammengeb. J/. 32.— 
IL.Teil. (Anmerk.) I. Band. //.6.— II. Band. 
JL 9.— IIIL Band. 44 1.--- Zusammen- 
geb. Ji. 24.— 

Griechische Palàographie. Mit12 Tafeln 
u. vielen Illustrationen im Text. //( 18.40. 

Gejfemn, Sy., ba8 griedjijde Sama. 9tdplo$, 
Copfofle8, (uripibeS.  9Xit einem Jane. 
Jt, 1.60 2.20. 

Gelzer, H., ausgewáhlte kleine Schriften. Mit 
einem Portrát Gelzers. Jf 5.— 6.— 

 Gereke, A., ἃ. Ed. Norden, Einleitung in die 
klassische Philologie u. Altertumswissen- 
schaft. Unter Mitwirkung von E. Bethe, 
J.L.Heiberg, B.Keil, P.Kretzsch- 
mer, K. J. Neumann, E. Pernice, 
P.Wenmndland, S.Wide, Fr. Winter, 
herausg. von A.Gercke u. E. Norden. 
2 Bànde. geb.je ca. J£ 10.—  [U. d. Pr.] 

' Gilbert. G., Handbuch der griech. Staats- 
altertümer. ὃ Bàáànde. J£ 13.60. 
I.Band. DerStaat der Lakedaimonier und 
der Athener. 2. Aufl. J/4 8.— ΤΙ. Band. 

' JL 5.60. 
——— O., Geschichte und "Topographie der 

Stadt Rom im Altertum. 3 Abt. οί. 24.— 
L Abteil J£ 6.— ΤΠ. Abteil J£ 8.— 
IIL Abteil 4 10.— 

—— die meteorologischen "Theorien des 
griechischen Altertums. Mit 12 Figuren 
im Text. 4 20.— 22.50. 

Grammatik, historische, der lateinischen 
Sprache." Unter Mitwirkung von H. Blase, 
A. Dittmar, J. Golling, G. Herbig, 
OQ. F. W. Müll er, J. H. Sehmalz, Fr. 
Stolz, J. Thüssing und A. Weinold, 

In mehreren : hrsg. von G. Landgraf. 
Báànden. gr.8. dera 
I.Band. Von Fr.Stolz. I. Hàlfte: Ein- 
leitung und Lautlehre. ΤΙ. Hálfte: Stamm- 
bildungslehre. 1894. 1895. je J4& Y7.— 
IIL Band. Syntax des einfachen Satzes. 
I. Heft: Einleitung, Literatur, Tempora 
und Modi, Genera Verbi. 1903. Jt. ὃ“ Ξ 
[Fortsetzung u. d. Pr.] | 
Supplement: M üller, Jateinische Kasus- 
lehre, herausg. von F. Skutsch. [U. d. SE 

G udeman, A.,Grundrió der Geschichte der 
klassischen | Philologie. ./( 4.80 5.20. 

Die fetten Ziffern verstehen sieh d gebunden: 8 Ex em 

τὸ: τῳ Handbücher EE neuere rscheinengen: 

Mu ter Exrde. Ein Versuch über Volks- 

.Klotz, Reinh., Handbuch der lat 

Hagen, H, gradus. ad criticen,. Tür 
logische Seminarien πα ἀπο 
gebrauch.- ὑἱ. 2.80.. —  - A 

Heinichen, Fr. A., lateinisch-deutsches und 
deutsch-latein. Schulwórterbueli.- /2 Teile. 
L Teil. Lateinisch-deutsches Schulworter- 
buch. 1. Aufl, bearb. von- C. Wagen 
J4.. 6.30 7.50. IL Teil Deutsch-lateini- 
sches Schulwórterbuch. 5. Aufl. bearb.von 
C.Wagener. ἐδ 5.25 6.90. - Sev 

Helbig, W., Führer durch die ἘΠ ότι 
Sammlungen der klassischen Altertümer 
in Rom. 2 Bünde. 2.AÀufl. geb. J£ 15.— 
[Die Bànde sind nur zusammen ver- 
káuflich.] t 

—— — δὰ extradünmes Papier gedrugls 
und mit Schreibpapier durchschossen zum 
Handgebrauch für  Fachgelehrte. geb. 
At. 11.— Ἵ 

Herkenrath, E., der Enoplios. Ein B 
trag zur griechisch. Metrik. 4/4 6.— 

Herzog, E., Geschichte und System derr 
Staatsverfassung. 2 Bànde. J£ 33.— 
I.Band. Konigszeit u. Republik. 4/15. 
IL Band. Die Kaiserzeit von. der Diktatur| 
OQsars bis zum Regierungsantritt Diokl ; 
tians, lI. Abt. Geschichtliche Übersicht. 
Jf.10.— II.Abt. System der Verfassung | 
der Kaiserzeit. οί 8.— 

Hoffmann, M., August Boeckh. Lebe 
beschreibung und Auswahl aus seine 
wissenschaftlichen Briefwechsel. 
Preis. J£ 4.— 9.— 

Imhoof-Blumer, F., Portrátkopfe v. KE 
Münzen der τ τ ες: und der Kaiserzeit 
Für den Schulgebrauch herausgeg. [M 
4 Lichtdrucktafeln. 2. Aufl. kart. J//. 8 .: 

Portrátkópfe auf antiken Münzen hel 
nischer und hellenisierter Volker. 

nach ihren Münzen. Mit 296 Bildniss 
in Lichtdruck. kart. J£ 10.— Ἢ 

und O. Keller, Tier- und Pflanzenbild r 
auf antiken Münzen u.Gemmen. 26 Licht- 
drucktafeln mit 1352 Abbild. u. 178. SOHO 
erlàuterndem Text. geb. 4 24,— ς | 

Immisch, O., die innere Entwicklung: des. 
griechischen Epos. Ein Baustein zu. einer 
historischen Poetik. μά 1.— 

KaevSt, J., Geschichte des hellenistise en 
D odieitcis. In 3 Bànden. 

I. $and. Die Grundlegung des Helle 
mus. t. 12. ΞΞ 1 à Y 

Jl. 1.20. : 
Keller, O., lateinische Volkaetymologie 

Verwandtes. Jt. 10.— i 

pH. d Nach den Verf. "Tode he us : 

JL. 12. ie 



umbacher, K., die Photographie i. Dienste 
. der Geisteswissenschaften. Mit 15 Tafeln. 
—— Mff. 3.60. 

- Lehmann, Κι, die Angriffe der drei Barkiden 
- — auf Italien. Drei quellenkritisch-kriegs- 

 geschichtliche Untersuch. Mit 4 Karten, 
— ὅ Plànen und 6 Abbild. 4f 10.— 13.— 
— Lehrs, K., populàre Aufsátze aus dem Alter- 
— fum, vorzugsweise zur Ethik und EReli- 

—.. gion der Griechen. 2. Aufl. f. 11.— 
- Leo, Fr., die griechisch-rómische Biographie 

nach ihrer literarischen Form. Jf i.— 
-— Lexikon,ausführliches, der griechischen und 
E rómischen Mythologie. Im "Verein mit 

vielen Gelehrten hrsg. vonW. H. Roscher. 
Mit zahlreich. Abbild. 3 Bànde. Lex.-8. 
I. Band. (A—H.) /434.— IL. Band. (I—M.) 
υἱέ, 38.—  IIL Band. 317.—56. Lieferung. 
Jede Lieferung (4 2.—  Supplemente: 
lI.Bruchmann, epitheta deorum quae 
apud poetas Graecos leguntur. J/& 10.— 
IL Carter, epitheta deorum. J£ 1.— 
III Berger, mythische Kosmographie 
der Griechen. f. 1.80. 

- gübfer' 8 SReallerifon be8 fíajj. 9f[tertuma8 fit 
Gyonuajfien. 7. verb. ?Gtflage, Berausgegeben 
pon (Srler. .9Xit aablreid)en 9[bbilbungert. 

... sf. 14.— 16.50. 
Ludwich, A., Aristarchs Homerische Text- 

kritik nach den Fragmenten des Didymos 
dargestellt und beurteilt. Nebst Beilagen. 
2 Teile. μά 28.— 
[I Teil. J4£12.— II Tel 4£16.—] 

Masqueray, F., Abri6 der griechisch. Metrik. 
— Aus dem Franzósischen übersetzt von 
- JBr.Pre$fler. 4f. 4.40 5.— 

- JMayser, E. Grammatik der griechischen 
 Papyri aus der Ptolemáerzeit. Mit Ein- 
schluB der gleichzeitigen Ostraka und der 
in Ágypten verfabten Inschriften. Laut- 
und Wortlehre. 4/1 

Misch, G., Geschichte der Autobiographien. 
. .— I Band: Das Altertum. οί 8.— 10.— 

-  Mitteis, L. Reichsrecht und Volksrecht in 
den óstlichen Provinzen des rómischen 
Kaiserreichs. 4f 14.— 

zur Geschichte der Erbpacht im Alter- 
tum. Lex.8. AGW»ph. XX. 4f 2.— 

᾿ς ——— ausd. griech. Papyrusurkunden. //.1.20. 
- Mommsen, A, Feste der Stadt Athen im 

Altertum, geordnet nach attischem Ka- 
lender. Umarbeitung der 1864 erschiene- 

— nen Heortologie. συ. 16.— 
Nilsson, M. P., griechische Feste von reli- 

gióser Bedeutung mit AusschluB der 
attischen. μή. 

Norden, Ed. die antike Kunstprosa vom 
VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit 

- - derRenaissance. 2 Bünde. (Einzeln jeder 
|. Band f. 14.— 16.—) μέ 28.— 32.— 

. Otto, W., Priester und Tempel im helle- 
nistischen Agypten. Ein Beitrag zur 

. . Kulturgeschichte des Hellenismus. 
E- BandI. /&14.— 17.— Band II. (U. d. Pr.] 

p 

«ς 

€. Wichtige Handbücher und neuere Erscheinungen. 33 

Peter, H., die geschichtliche Literatur über 
die rómische Kaiserzeit bis Theodosius I. 
und ihre Quellen. 2 Bànde. je 4 12.— 

der Brief in der rómischen Literatur. 
Literaturgeschichtliche Untersuchungen u. 
Zusammenfassungen. 4f 6.— 

Poland, F., Geschichte des griechischen 
Vereinswesens. JG XXXVIII. [U.d. Pr.] 

Ribbeck, O., Friedrich Wilhelm Ritschl Ein 
Beitrag zur Geschichte der Philologie. 
2 Bànde. Jf. 19.20. 

—— Reden und Vortràge. 4f 6.— 8.— 
Riese, A., das rheinische Germanien in der 

antiken Literatur. 4f. 14.— 
Rofbach, A., und R. Westphal, Theorie der 
musischen Künste der Hellenen. (Als 
3. Auflage der Ro$bach-Westphalschen 
Metrik. 3 Bànde. μά. 36.— 
I. Band. Griechische Rhythmik von West- 
phal. 44 i.20. II. Band. Griechische 
Harmonik und Melopóie von Westphal. 
Jl. 6.80. III. Band. I.Abt. Allgemeine 
Theorie der griechisch. Metrik von West- 
phal und Gleditsceh. /48.— II. Abt. 
Griechische Metrik mit besonderer Rück- 
7]icht auf die Strophengattungen und die 
übrigen melischen Metra von RoBbach 
und Westphal «4. 14.— 

Schaefer, A., Demosthenes und seine Zeit. 
2.,:rev. Ausgabe. 3 Bünde. gr.8. 4. 30.— 

Sehmarsow, Α., Grundbegriffe der Kunst- 
wissenschaft. 4f 9.— 10.— 

Schmidt, J. H. H., Synonymik der griechisch. - 
Sprache. 4 Bànde. Jf 54.— 

Handbuch der lateinischen und griechi- 
schen Synonymik. /í. 12.— 

Sehncider, A., das alte Rom, Entwicklung 
.seines Grundrisses und Geschichte seiner 
Bauten. Auf 12 Karten und 14 Tafeln 
dargestellt. Quer-Folio. geb. f 16.— 

die 12 Plàne auf festem Papier apart. 
At. 6.— 

Sehwartz,E., Charakterkópfe aus der antiken 
Literatur. Fünf Vortrage: 1. Hesiod und 
Pindar, 2. Thukydides und Euripides, 
3. Sokrates und Plato, 4. Polybios und 
Poseidonios, 5. Cicero. 2.Aufl. //2.— 2.60. 

Sittl, K,, die Gebárden der Griechen und 
Rómer. Mit zahlreich. Abbild. J/& 10.— 

Sitzler, J., Abri8 der griechischen Literatur- 
geschichte. I. Band: Bis 
Alexanders des GroBen. J£ 4.— 

Stemplinger, Ed., das Fortleben der horazi- 
schen Lyrik seit der Renaiss. J£ 8.— 9.— 

€tolf, $., bie CGagen be8 flajjiidien 9(Itevtuma. 
6.9(ujf. 9teit bearb. bon 5. Samer. 2 3Bürbe. 
“ΝΠ 19 900. geb.à 4 3.60, i 1 Barb I. 6.— 

—— pie (Gütter be8 flajfij)en O9tertuma. 
8.9(uil. 9teu bearb. von. $. gamer. 9Wit 
92 9(5bilbungen. KL 4.50. 

Studniczka, F.,, die Siegesgóttin. Entwurf 
der Geschichte einer antiken Idealgestalt. 
Mit 12 Tafeln. 4 2.— 

Die. fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 

zum Tode - 
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 Susemihl, F., Geschichte der puo EROR Xablud P^ VERG achd 2 AQ 2] pa: 
τε ρέει in der Alexandrinerzeit. ? Bánde. Pars I.  Prooemia indicibus leetionu: 
I. Band. J416.— 18.— pus Band. J£(14.— praemissa I—XXXIII ab a. 1875 ad a. 18 

οὐ, 16.— Ji. 19.— 14.50. Pars ΤΙ. [U.d. Pr] 
Teuffel, W. S. Geschichte der rómischen | Vaniéek, AL, etymologisches Wórterbuch der . 

Literatur. 5. AuflL, von L. Sehwabe. lateinischen Sprache. 2.AÀufl J£ 6.— 
2 Bánde. [je /4. 9.— 11.—] 4/4 18.— 22.— griechisch-lateinisches etymologische 

—— Studien und  Charakteristiken zur Wórterbueh. 2-Bünde. "Jf, 324.-- 
; l.Band. 4 10.— II. Band. f£ 14.—] 

griechischen und rómischen  Literatur- [ 
Verhandlungen der 19.—49, Versammlum 

geschichte. πὸ quu deutscher "P hilologón. und Schulmünmer. | 
. &brib des Verfassers. Jf 19.— 2 ΞῚ 

3 gr.8. (Einzeln kàuflich.) 
Thesaurus linguae Latinae editus auctori- Volkmann, R. Geschichte und Kritik d 

tate et consilio academiarum quinque Wolfschen Prolegomena zuHomer.J//8.— 
Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, | —— - die Rhetorik der Griechen und Ron 

Lipsiensis, Monacensis, Vindobonermsis.| in systemat. Übersicht dargestellt. 2, ver- . 
Tex.-4. 1900—1907. Vol.I. J£ 14.— 82.— besserte Auflage. A. 19.— 

Vol II. 44 68.40 476.40. Vol IIL | Wachsmuth, C. die Stadt Athen im Alter. 
fasc. 1. “ἱζ. 17.60. Vol. IV, fasc. 1—3. je tum. I. Βαπά. Mit 2 Karten. 4 90 
Jt. 1.30. II. Band. 1. Abteil. J412.—  [9. Abteil 
Einbanddecke zu Band Τα. II je «1. ics in Vorber.] : 
Sammelmappe f. 2.50. Weicker, G., der Seelenvogel i in der adioud 4 

SUE Index librorum scriptorum inscrip- Literatur und Kunst. Eine mythologisch- 

tionum ex quibus exempla adferuntur. archáologische Untersuchung. Mit 103 Ab- 
ἡ. .20. bildungen im Text. μή, 28.— i] 
BEinubanddecke Jf 5.— 8eije, D., Gharatteriftit ber Tateimifen Gpradje. - 

Thiersch, H., Pharos, Antike und Islam. 2 Shuilage. vc o0 DUE E à : s Wislicenus, W. E., astronom. Chronologie, 
mac c c nauem {0 σ᾿ ἘΠῚ Ein Hilfsbuch für Historiker "Archüologer 

Zrocíaz€unn, Sümmelsbifb unb 2Seltanfdjauung und Astronomen. Jf 5.— 
. im JSanbel per Beiten. SSeutjd) bon 2.:310d). | Witte, C., Singular und Plural. Fordchundced 

. . 9.90uifage. geb. Jf. 5.— über Form und μὰν τύ το ὁ ̓ ς Ἢ 
 Usener, Η Υ οτἰτᾶρσθ u.Aufsátze. //(.5.— 6.--- Poesie. Jf. 8.— 9.— Cu 

Neue Jahrbüche: 
für das klassisehe Altertum,  Gesehiehte | 
und deutsehe Literatur und für Pà ádagogik. 

. . Herausgegeben von J. Ilbeprg und B. Gerth. 
10. Jahrgang 1907. Preis für den Jahrgang von 10 Heften Jt 80 

Die erste Abteilung der ,,Neuen Jahrbücher* will für die dre - 
ersten im Titel genannten Wüissenschaftsgebiete, die durch zahllose Fáden — 
miteinander verbunden die Grundlage unserer historischen Bildung im 
weiteren und tieferen Sinne ausmachen, einem bei der zunehmenden | 
Ausdehnung aller Forschungszweige immer dringender werdenden Be- 
E dienen. Dem einzelnen, der überhaupt nicht oder nur auf ex r 

da hauptsáchlichsten Fortschritten der Wissenschaft auf den ihm c 
.den Beruf und eigene Studien naheliegenden Gebieten zu folgen 

Die zweite Abteilung will Fragen der theoretischen und prak- 
tischen Pádagogik an hóheren Schulen erórtern und Hm Erforsc; ung ἢ 



n B. G. "Póubner in "Lolsie und Berlin. 

bois iud Jie Dichtung. Lessing, ΟΣ Novalis, Hólderlin. 
jer Aufsütze von W. Dilthey. 2. isis qum [VH u. 455 S.] gr.8 

7. geh. /& 5.—, in Leinwand geb. J/ 6 
... Mit dem gleichen Verstüándnis hat Dilthey diese vier Dichtererscheinungen 
"Wurzel ihres Wesens erfaft und zugleich das Erdreich und das Klima untersucht, 
sie wuchsen. Die zwei meuesundon. Geister Lessings und Goethes erschlieót uns 

ΠΕ ΕΣΥΡΑ mit sich heraufbringen. Ebenso sehr wie durch den künstlerischen Charakter 
der Darstellung ist diese Wirkung durch den in die Tiefe und Weite dringenden Blick, 
die umfassende Bildung des Berliner Gelehrten erreicht. Solche Essays "belehren uns 
mehr als. die breiten Bettelsuppen der Literaturgeschichten, die in Deutschland ein so 

; Publikum haben, und die dickleibigen Monographien, womit unsere Zeit so frei- 
ist. e (Frankfurter Zeitung.) 

yehologie und Volksdiehtung. Von Dr. Otto Bóckel. [VI u. 432 m 
»gr.8. 1906. geh. J& 1.—, in Leinwand geb. 4( 8.— 

Das Buch führt uns in die Wunderwelt der Volksdichtung. Allen seinen 
egungen und Erscheinungsformen spürt es nach und schildert sie bei strenger Wissen- 
ohaftliehkeit in anmutiger, lebendiger Form. 
— — Zuerst wird der Ursprung des Volksgesanges erláutert, dann das Wesen und 
itstehen des Volksliedes, seine Sprache und Wirkung, Lebenszàhigkeit, sein Wandern 
d Verschwinden. Andere Abschnitte behandeln die Volkssünger, die Státten des 
lkssesangs, das Gefühlsleben und den Optimismus im Volksliede, die TTotenklage, die 
echselbeziehi ng zwischen Natur und Mensch, zwischen Geschichte und Volksdichtung. 
n besonderes Kapitel ist den Frauen und ihrem Anteil am Volksgesange eingeráumt 
hlie&lich werden die Spott-, Kriegs- und Hochzeitslieder behandelt. 

5beit und Rhythmus. Von Professor Dr. Karl Bücher. 3. Aufl. Mit 

wand geb. Jí 8.— 

- »....Die übrige Gemeinde allgemein Gebildeter, welsiro nicht nur diese oder jene 
Einzelheit der in der Bücherschen Arbeit enthaltenen wissenschaftlichen Errungenschaften 
nteressiert, sondern die sich für die Gesamtheit des selbstüindigen und weitgreifenden 
Dlerblieks über den vielverschlungenen Zusammenhang von Arbeit und Rhythmus auf- 
richtig freuen darf, wird meines Erachtens dem bewührten Forscher auch dafür besonders 
dankbar sein, daB er ihr einen wertvollen Beitrag zu einer Lehre geliefert hat, weiche 
die edelsten Genüsse in unserm armen Menschenleben vermittelt, nàümlich zur Lehre 
'on der denkenden Beobachtung, nicht nur welterschütternder Ereignisse, sondern auch 
Boxer, auf Schritt und Tritt uns begegnender Geschehnisse.* 

(G. v. Mayr in der Beilage z. Allgem. Ztg.) 

)ie Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortráge von Professor 
PDR K Brandi. 2. Auflage. [X u. 265 5.7 gr. 8. 1903. geh. 
— Jf. 5.—, in Leinwand geb. A 6.— 

^ — Das Buch bietet die erste zusammenfassende und entwickelnde Behandlung dieser 
ür die Geschichte des menschlichen Geistes so bedeutenden Zeit. Alle wichtigen Er- 
sch inungen des Lebens, Sozialgeschichte und Politik, Kunst und Wissenschaft, kommen 

L hmáfig zur Geltung. Die Ausstattung des Buches ist im Sinne der Drucke aus 
Renaissancezeit gehalten. 
»Wir haben ein ganz vortreffliches Buch vor uns, das mit weiser Ókonomie den 

jen Stoff- beherrschend, weiteren Kreisen der Gebildeten, die das Bedürfnis empfinden, 

e, von der sie abhüngig ist, zu begreifen, nur lebhaft empfohlen werden kann.* 
(Kolnische Zeitung.) 

£i Eity gsten Raum stellt sich die BONA AS Zeit dar, mit einer Kraft und Ge- 
genh (Die Nation.) 

unsterbliche Kunst der italienischen Renaissance im "Zusammenhang mit der Zeit- 

einem Titelbild. [X u. 455 5.1 gr.8. 1902. geh. 4 7.—, in Lein- 



Zur Einführung in die Philosophie der "Berenwuris- Acht | Vorhige 
Von Professor Dr. A. Riehl 2. Auflage. [IV u. 274 51. 8 1904 
geh. J( 8.—, in Leinwand geb. «Μ 8.60. ἶ 
»Von den üblichen Jinleitungen in die Philosophie unterscheidet sich Rich) 

3uch "nicht blo& durch die Form der freien Rede, sondern auch durch seiue ganz 
methodische Auffassung und Anlage, die wir nur als eine hóchst glückliche be 
zeichnen kónnen. Niehts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen, psyehc 
logischen oder gelehrten historischen Entwicklungen, sondern eine lebendig: anregend 
and doch nicht oberflàchliche, vielmehr in das Zentrum der Philosophie führende Be 
trachtungsweise. ... Es ist hocherfreulich, daB Alois Riehl, der auBer seinem groBe 
Werke über den philosophischen Kritizismus und seiner bekannten Nietzsche-Monographi: 
bisher nichts Zusammenfassendes veróffentlichte, uns diese seine Einführung" gegebe 
hat. .... Wir móchten somit das philosophische Interesse, das sich, wie aus manche 
ἘΠ τα zu entnehmen, auch im hóheren Lehrerstand gegonwártig in erhóhtem MaB 
zu regen scheint, mit Nachdruek auf Riehls Schrift hinweisen. | Wir wüBten auBe 
F. A. Langes Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraus hat — kaur 
ein anderes Buch, das 80 geeignet ist, philosophieren zu lehren. ^ 

(Monatsschrifu für nóherd Schulen| 

Einleitung in die Philosophie. Von Professor Dr. Hans Cornelius 
[XIV u. 3857 5.1] gr.8. 1908. geh. 4. 4.80, in Leinwand geb. J/ 5.60 

: Es ist aber ein Vorteil der ,, Einleitung", da sie die oben ausgesprochenen Bedenke| 
leicht nahelegt, die nichts anderes als Probleme der heutigen Wissenschaft sind unl 
namentlich durch die fragliche Konsolidierung der heterogenen Entwicklungsreihen de|f 
Denkens ins Licht gesetzt werden. Diese Konsolidierung hat eben zur Folge, daB di 
,Einleitung* keiner der von uns eingangs für eine solehe hingestellten Móglichkeite: 
sondern allen zugleich entspricht, und darum ist das Buch die vorzüglichste Einführung 
in das philosophische Gewirr, aus welchem die erkenntnistheoretische Methode herausführt. 

(Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 

Natursagen. Eine Sammlung naturdeutender Sagen, Márchen, Fabeh| 
und Legenden. Von Oskar Dàhnhardt. Mit Beitrágen von V. Armhaus| 
M. Boehm, J. Bolte, K. Dieterich, H. F. Feilberg, O. Hackman, M. Hiecke, W, Hnatjuk 
B. Ilg, K. Krohn, A. vón Lówis of Menar, O. Polivka, E. Rona-Sklárek, St. Zdziarsk| 
und anderen. Band I: Sagen zum Alten Testament. [XIV u. 316 8] fox 
1907. geh. //4 8.—, in Leinwand geb. //. 10.50. 

Die Mannigfaltigkeit der Natur hat den Menschen von jeher zum Naclisiiaen übe 
das Warum ihrer Erscheinungen angeregt, und so entstanden Sagen; in denen der Ursprun; 
oder die Eigenart von Naturtatsachen aus erdichteten Begebenheiten abgeleitet ist. Si 
sind bei allen Vólkern in erstaunlicher Menge vorhanden. Ihre Entwicklungs 
geschichte bildet den Inhalt dieses Werkes, das einen bisher fast unbekannten Stoff de 
Wissenschaft zugáünglich macht. Um zu gicheren SchluBfolgerungen und. klaren Ergeb 
nissen zu gelangen, dient dem Herausgeber die zwingende Kraft des Massenbeweises, de 
er agus den Sagen aller Vólker der Erde gewinnt. Der erste Band zeigt, daB die poetisch 

 "Naturerklàrung auch auf dem Gebiete biblischer Volksüberlieferung sagenbildend gewirk 
hat. Er bringt Sagen zum A. T., die unter der nachdrücklichsten Einwirkung iranische) 
indischer, gnostischer, moslemischer und jüdischer Tradition, wie auch unter dem Einfiu 
apokrypher Schriften sich entwickelt haben. Das ganze Werk, das auf sechs bis ach 
Bànde berechnet ist, Stellt sich die Aufgabe, die Geistesgeschichte der Menschheit, ins 
besondere aber die vergleichende Sagen- und MGRRERMOSEUTUG. die Vólkerpsychologi i 
ünd Religionswissenschaft zu fórdern. Y 

-Himmelsbild und Weltansehauung im Wandel der Zeiten. - 
Professor Troels-Lund.  Autorisierte Übersetzung von L. Bloch 
2. Auflage. [VIII u. 286 5.1 gr.8. 1900. In Leinwand geb. 4 5.— 

»... Es ist eine wahre Lust, diesem kundigen und geistreichen. Führe 
auf dem langen, aber nie ermüdenden Wege zu folgen, den er uns durch Ama À: 
und Europa, durch Altertum und Mittelalter bis herab in die Neuzeit führt ... 
ein Werk aus einem Guf8, in groBen Zügen. und ohne alle JKleinli i 
geschrieben, dem wir einen recht groBen Leserkreis nieht nur unter den zünftigen Gel 
sondern auch unter den gebildeten Laie n wünschen.* padre f.d disci 

j 



EB DER GEGENWART 
 |HRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE 

- HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG 

In bc Lex.-8. Jeder Teil zerfüllt in einzelne inhaltlich vollstándig 
4n sich abgeschlossene und einzeln káufliche Bünde (Abteilungen.) 

ἄς 4 LJ . 

1: Die geisteswissenschaft- | Tei τπ: Die naturwissenschaft- 
len Kulturgebiete. τ. Hàlfte. | lichen Kulturgebiete. Mathematik, 

EC w»igion und Philosophie, Literatur, Anorganische und organische Natur- 
As und Kunst (mit. 'vorangeliender wissenschaften, Medizin. 

inleitung zu dem Gesamtwerk). Teil IV: Die technischen Kultur- 

d ds 

*us ; | | 

[ gebiete. ^ Bautechnik, Maschinen- 
* Tei I: Die geisteswissenschaft- | τς inaustrielle Technik, Land- 

Ἢ lichen Kulturgebiete.2.Hálfte.Staat | wirtschaftliche Technik, Handels- und 
und Gesellschatt, Recht und Wirtschaft. Verkehrstechnik. 

Die ,Kultur der Gegenwart* soll eine systematisch aufgebaute, geschioht- 

| lich begründete Gesarstdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie 
.die Fundamentalergebuisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung 

für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in 

groBen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster : 
'Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen E 
der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein- 
verstündlicher, künstlerisch gewáhlter Sprache auf knappstem Raume. 

" ,Teubners gelehrtes Sammelwerk ist làngst in allen Háànden. Tausende von 

| Privatleuten nennen seine Bánde ihr eigen; in allen grófleren Bibliotheken ist 

ἢ eszu finden Die Grofzügigkeit und Einheitlichkeit seiner Anlage, die Zahl 
und der Ruf seiner Mitarbeiter machen es einzigartig und nótigen auch dem- 

ἢ jenigen Anerkennung ab, der in dem JUÜberwuchern einer enzyklopádischen 
ἢ Literatur nicht die erfreulichste Seite unseres Bildungslebens sieht.. Wer aber 

- | das vorliegende Werk in die Hand nimmt, das schon durch seine fürstliche 
INE Ausstattung eine Art von Genufb gewáhrt, wird den gewaltigen Bildungsgehalt 
^ T4 | eines solchen Buches umsomehr empfinden, je náher er dem Arbeitsgebiet jener 

ΠΟ Autoren steht. Eiue ungeheure Summe von geistiger Kraft ist es, die hier in 

᾿ς Γ einer Anzahl kleiner, fast im Plauderton niedergelegter Skizzen ihren Schluf- 
οἴ ἢ stein findet. ; (Berliner Tageblatt.) 

ν΄ 

A | Probeheft und Spezial-Prospekte be: die eizeimnen 
Abteilungen (mit : 

| 5e aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht 
| des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit .Probestücken 
aus dem Werke): werden auf Wunsch umsonst und pOSSMEs 

e | vom Verlé^ vacat ; 

μ᾿ 08/01 :. 

INS τ f6 ρρ Jl. 



cU Teil. 1 ἘΞ Teil i sind ἢ : 

Teil I, Abt. 1: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gédjemwadt T 
Inhalt: Das Wesen der Kultur: W.Lexis. — Das moderne Bildungswesen: j 

(dg Er. Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. : 
Das Volksschulwesen: α. Schóppa. Das hóhere Knabenschulwesen: A. Mat: 
thias. Das hóhere Màdchenschulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fort- 
bildungsschulwesen: G. Καὶ erschensteiner. Die geisteswissenschaftliche Hoch- f. | 
schulausbildung : Fr,Paulsen. Die naturwissenschaftliche Hochschuiausbildung: 

| W.v. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-Museen: L.Pallat. Natur- 
wissenschaftich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Ausstellungen. «K^» 

| und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J. Lessing. Naturwissenschattlich-tech* a 
»Ausstellungen: O. N. Witt. D. Die Musik: ἃ. Góhler. E. Das ad 
.P. Schlenther, E. Das Zeitungswesen: K. Bücher. Ὁ. D& ἢ 
R. Pietschmann. H. Die Bibliotheken: F. Milkau. —.Die Ord - 
der Wissenschaft: H. Diels. RS τι. i 5. ̓ 1906. . Preis geh. dt 

] in Leinwand ge JA. 18.— 

| Teil L, Abt. 5, :: Die orientalischen: Religionen. : Iühali Dis diii 
der Religion iud die R. der primitiven Vólker: Ed. Lehmann. — Die àgy 
fische Εις: A. Erman. — Die asiatischen R.: Die babylonisch-assyrische ἢ εἰ 
C Bézold. — Die indische R.: H. Oldenberg. — Die áranische R.: 
Oldenberg. — Die R. des' Islams 1. Goldziher. — Der Lamaismuw 
A.Grünwedel —.Die R. der Chinesen: J.]. M. de Groot. — Die. Ἐς ἄδι 
Japaner: a) Der Shintoismus: EK. Florenz, b) Der Buddhismus: H. Haas. 2 
ΝΗ u. 267- 5. 1906. Preis geh. J£ 7.—, in Leinwand geb. Ag. V. us ἘΝ" 

( | TeiL Abt.4: Die ehristliche Religion mit EinschluB der israelitisch- we 
eb MEE jüdischen Religion. Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. AWell- 

A hausen. — Die R. Jesu und die Anfánge des Christentums bis zum Nicae- »u 
nS | | num (325): A. Jülicher. — Kirche und Staat bis zur Gründung der Staats- & 
s kirche: A. Harnack. — Griechisch-orthodoxes Chr. und Kirche in Mittelalter 

und Neuzeit: N. Bon wetsch.— Chr. und Kirche Westeuropas i im Mittelalter: B — 
K. Müller. — Katholisches Chr. und.Kirche in der Neuzeit:;F. X. Funk. — 

Ἢ Protestantisches Chr. und Kirche in der Neuzeit: E. Troeéltsch. — Wesen | - 
Ἢ der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. — ChristL-kathol. [| 

Dogmatik: 7. Pohle. — Christl.-kathol. Ethik: J. Mausbach. — ChristL-kathol. ἢ 
Ἢ prakt. Theologie: C. Krieg. — Christl.-protest. Dogmatik: W. Herrmann.— δε 

^ ἢ Christl-protest. Ethik: R. Seeberg. — Christl-protest. praktische Theologie; ἢ 
"| W.Faber.— Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religionswissenschaft: i 

H. J. Holtzmann. [XI u. 752 S.] x9o6. Preis geh. Af 16.—, in Leinwand 
g&b. Jf, 18.— Auch in:2 Hálften: r. Geschichte der christlichen Religion. . geh.. 
Wf. 9.60, geb. Aff. 31.— 2, System.-christl. Theologie. geh. “46. 60, geb. Kt 8. pr 

| Teil I, Abt. 6: Systematische Philosophie. Inhalt: Das Wesen der Philo- ; 
sophie: W. Dilthey. — Logik und Erkenntnistheorie: A. Riehl. — Metapbysik: 
/NSWundt.— Naturpltilosopliie : W.Ostwald. — Psychologie: H. Ebbing- 
haus. — . Philosophie der Geschichte: R, Eucken. — tthik: Fr.Paulsen.— 

|^" Pàdagogik: W. Münch. — Asthetik: Th. Lipps. — Die. Zükunftsaufgaben. 
REOR .der Philosophie: Fr. Paulsen. TEM. u.432 S.] 1997. Preis. geh. t. το. go, 
|o] in Leinwand. geb. J£ 12.—-— - 

TeilI, Abt. 7: Die orientalischen. Literaturen.. Inhalt: Die AuBape der. 
. Literatur und die L. der primitivem Vólker: E. Schmidt. — Die Agyptische- 
L.:.A.Erman, — Die babylonisch-assyrische L.:C. Bezold. — Die israel 
sche L.: H. Gunkel. — Die aramáische L.: Th. "NOldeke. — Die 
pische L.: Th. Nóldeke. — Die ar1bische L.;' M. J. de Goeje 

| dische L: Rz; Pischél — Die altpersische L,.: Κ᾿ Geldner. - 
|persische L.: P. Horn, — Die neupersische L.: t Horn. — 
p. Το τα; -- Ὁ ϊ6᾽ armenische Tt F. IN. da lc 

IX. u. το. SJ: ἜΝ Preis geh. Jt 
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